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„A gyerekeimet arra tanítom, hogy kövessék az álmaikat”
Interjú Szeghy Karolinával, a Csumpi-mesék írójával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 6. szám    2018. február 14.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Fel  épült az új Fácán közi tagóvoda
A Modern Városok program (MVP) 

fejlesztéseihez kapcsolódó országjá-
rás során Érdre érkezett múlt szer-
dán Simon Róbert Balázs államtit-
kár, hogy tájékozódjon a program-
nak köszönhetően megvalósult, illet-
ve elindított fejlesztésekről. A politi-
kus ellátogatott a 95 százalékban 
már elkészült Fácán közi óvodába is, 
ami szintén a MVP forrásaiból épül. 
Az új, 150 férőhelyes Fácán óvoda öt 
csoportjába hússzal több gyerek jár-
hat majd, mint a régi épületbe. Az új 
oviban tágas terek, új bútorok, tor-
na- és logopédiai szoba várja a pici-
ket, és minden csoportszobához kü-
lön mosdó, öltöző tartozik majd. Dr. 
Aradszki András országgyűlési 
képviselő (Fidesz–KDNP) a sajtótá-
jékoztatón elmondta: a fejlesztések 
nemcsak az érdi, hanem a környező 
településeken lakók életét is köny-
nyebbé teszik – gondoljunk akár a 
középiskolákra, az új rendőrség 
megépítésére vagy a bíróság létesí-
tésére. n 7. oldal

Városi akadálypályák

Nincs az a gyalogos, aki ne bosszankodott volna már, 
hogy a járdán parkoló autó miatt az úttesten kénysze-
rült közlekedni. Gyakran idősek, kerekesszékesek, ba-
bakocsit toló anyukák kerülgetik az úttesten a járdát 
elfoglaló autókat.  n 3. oldal

Amit tudni akarsz a netről

A gyermekek gyakorlatilag úgy nőnek fel, hogy min-
dig online vannak. Az internethasználat veszélyeire 
abból az alkalomból hívták fel a figyelmet két érdi kö-
zépiskolában is, hogy február 6-án volt a biztonságos 
internet napja.  n 18. oldal

A négy között az ÉRD

Kiélezett, botránytól sem mentes csatában vett re-
vánsot a bajnoki vereségért az ÉRD a GVM Europe-
Vác együttesén. Szabó Edináék a 26–25-ös hazai győ-
zelemmel bejutottak a Magyar Kupa március 16–17-
én sorra kerülő négyes döntőjébe.  n 22. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT (MSZP–DK–
EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés 
szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra 
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy 
e-mail alapján minden nap.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája

FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Városi akadálypályák gyalogosoknak
Nincs az a gyalogos, aki ne bosszankodott volna már, 
hogy a járdán parkoló autó miatt az úttesten kényszerült 
közlekedni. Gyakran idősek, kerekesszékesek, babako-
csit toló anyukák kerülgetik kényszerűségből az úttes-
ten a járdát elfoglaló autókat, amelyek tulajdonosai nem 
gondolnak bele: a járdán parkolni nemcsak tilos, de bal-
esetveszélyes is. Érden több utcában is problémát jelen-
tenek a szabálytalanul parkoló autók; utánajártunk, mi-
lyen büntetésre számíthatnak a szabálysértők.

Érden meglehetősen jó 
helyzetben vannak az autó-
sok: a piacot kivéve nem kell 
fizetni a parkolásért, és a 
városközpontban, ahol P+R 
is van, rendszerint mindig 
találni helyet. Vannak azon-
ban olyan területek, ahol az 
autósok a járda mellett tud-
nak csak megállni – és elő-
fordul, hogy a gépkocsival a 
járdára parkolnak. A köz-
gyűlés januári ülésén Pulai 
Edina (Jobbik) az egyebek 
napirendi pontban erre a 
problémára hívta fel a figyel-
met. A képviselő, aki egyben 
egy autósiskola vezetője, el-
mondta: több ilyen jelzés ér-
kezett hozzá a lakosságtól, 
de maga is lát hasonlókat, 
amikor Érden közlekedik.

– A városközpontban, 
egyes gyógyszertárak, orvo-
si rendelők közelében ta-
pasztalható ez a szabálysér-
tés. Sok autós nem gondol 
bele, hogy a járda a gyalogo-
soké, és sokaknak – például 
idős, bottal közlekedő embe-
reknek – szélesebb helyre 
lehet szükségük. Szemtanú-
ja voltam, amikor egy anyu-
ka babakocsival kényszerült 
ki az úttestre egy parkoló 
autó miatt, ami nagyon ve-
szélyes – hangsúlyozta Pulai 
Edina.

– A KRESZ egyértelműen 
rendelkezik: a járdán csak 
abban az esetben szabad vá-
rakozni, ha közúti jelzés 
(tábla, útburkolati jel) külön 
megengedi. Ebben az eset-
ben a gyalogosok számára 
legalább a járda felét, illetve 
legalább másfél méternyi he-
lyet szabadon kell hagyni. 
Olyan helyről egyébként, 
ahol szabad a járdán parkol-
ni, nem tudok Érden – je-
gyezte meg az iskolavezető, 
hangsúlyozva: a mozgáskor-
látozott, illetve az őt szállító 
személy engedély nélkül is 
felállhat a járdára – termé-
szetesen a KRESZ előírásai-
nak megfelelő helyet hagyva 
a gyalogosoknak –, de csak 
akkor, ha rendelkezik a moz-
gáskorlátozottságot igazoló 
kártyával.

Pulai Edina lapunknak el-
mondta azt is: sajnos rend-
szeres gyakorlat, hogy a te-
hergépkocsik a járdára fel-
állva rakodnak, elállva az 
utat a gyalogosok elől, pedig 
1000 kilogrammnál nagyobb 
tengelyterhelésű járművel 
tilos felállni a járdára. Van 
olyan terület Érden, ahol 
pont azért ment tönkre a jár-
da széle, mert rendszeresen 
ott rakodtak a teherautók – 
jegyezte meg a képviselő.

– Mivel Érden egyre na-
gyobb a forgalom, a gyalogo-
sokra fokozottan oda kell fi-
gyelni – hívta fel a figyelmet 
Pulai Edina.

– A járdán várakozni egy-
értelműen tilos, ha azt jelző-
tábla, illetve útburkolati jel-
zés nem engedi meg; aki ezt 
a szabályt megszegi, 15 ezer 
forint helyszíni bírsággal 
sújtható – mondta el kérdé-
sünkre Sike Attila, a Pol-
gármesteri Hivatal Város-
rendészeti Csoportjának ve-

zetője. Mint hangsúlyozta, a 
bírság összegét tekintve az 
intézkedő rendőrnek, közte-
rület-felügyelőnek nincs 
mérlegelési jogköre.

– Érd központi részén 
nincs olyan hely, ahol tábla 
vagy útburkolati jelzés meg-
engedi a járdára történő fel-
hajtást, várakozás. Egyéb-
ként kevés olyan terület ta-

lálható, ahol az úttestről le-
hajtva szinte rögtön a járdán 
lehetne várakozni. A Béke 
tér, Emőke, Enikő utca, Kál-
vin tér, Kálvin köz, Hivatal-
nok utca az a terület, ahol 
járdán szabálytalanul vára-
kozó autókkal találkozunk. 
Az iskolák környékén is sok-
szor tapasztaljuk, hogy a 
gyermekeiket szállító szülők 
szabálytalanul parkolnak – 
tette hozzá a csoportvezető. 

– Sajnos, a figyelmezteté-
sek és a kiszabott helyszíni 

bírságok ellenére az autósok 
rendre figyelmen kívül 
hagyják a KRESZ-nek a jár-
dán parkolásra vonatkozó 
rendelkezését, pedig nyil-
vánvalóan tisztában vannak 
vele, hogy a gyalogos forgal-
mat akadályozzák, és terem-
tenek számukra balesetve-
szélyes helyzetet – jegyezte 
meg Sike Attila, aki a bírsá-

golással kapcsolatban el-
mondta azt is: a közterület-
felügyelők akkor is kötele-
sek intézkedni ilyen esetek-
ben, ha a járművezető nincs 
a helyszínen. Ilyenkor a sza-
bálysértő távollétében szab-
nak ki helyszíni bírságot.

– Komoly jogkövetkezmé-
nyekre számíthat az is, aki 
önszorgalomból, hatósági 
engedély nélkül fest fel olyan 
útburkolati jelzést az ingat-
lana előtti közterületre, ami 
lehetővé teszi az ingatlan 

előtti járdaszakaszra a gép-
járművel történő felhajtást, 
várakozást – zárta szavait 
Sike Attila. Az egyébként, 
hogy valaki engedély nélkül 
fest fel útburkolati jelzést, 
nem mondható általánosnak; 
leginkább cégek, vállalkozá-
sok előtt szembesülnek ilyes-
mivel a városrendészetnél.

QQ ÁdÁm Katalin

Gyakran idősek, kerekesszékesek, babakocsit toló anyukák kerülgetik kényszerűségből a járdát elfogla-
ló autókat
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Haj nalban születő esti mesék
Gyerekkorában Csukás István mondott neki meséket, 
ma már ő varázsolja el a gyerekeket saját történeteivel. 
Januárban jelent meg az első könyve, márciusban jön a 
következő, és még nagyon sok mese van a tarsolyában. 
Szeghy Karolina, ahogy ő maga vallja, boldog ember, aki 
arra tanítja a lányait, úgy éljenek, ahogy valóban szeret-
nének.

n  ÁdÁm Katalin

– Pár hete, a Szociális Gon-
dozó Központ magyar kultú-
ra napi ünnepségén tartott 
pódiumbeszélgetésen el-
mondta, hogy a mesék szere-
tete gyermekkorából ered, és 
volt valaki, aki e tekintetben 
nagyon nagy hatással volt 
nemcsak önre, hanem a nő-
vérére és a barátnőjére is.

– Igen, az az illető Csukás 
István volt, akinek a szülei a 
szomszédságunkban éltek. 
Pista bácsi nem érdi szárma-
zású, már felnőtt, mikor az 
édesanyja és az édesapja a 
városba költöztek, de rend-
szeresen látogatta őket. 
Ilyenkor a nővérem, a barát-
nőm és én átmentünk hozzá-
juk, hogy találkozzunk, be-
szélgessünk vele. Sosem ha-
ragudott érte, sőt: már akkor 

is ugyanúgy szerette a gye-
rekeket, ahogy most, és 
rendszeresen mesélt ne-
künk. Ez egyébként a Süsü, 
a sárkány és a Pom-pom ide-
jében volt. Ezeket a meséket 
mi nemcsak a tévéből, ha-
nem lemezekről, könyvekből 
is ismertük. Mi még sok me-
sét hallgattunk és olvastunk 
otthon, és ezt én is igyek-
szem átadni a gyerekeim-
nek. Nagyon szeretem a bu-
daörsi bolhapiacot, mert ott 
régi, színvonalas gyerek-
könyvekre lehet bukkanni, 

de olvasok nekik kortárs 
íróktól is. Csukás István 
egyébként nekünk adta még 
gyerekkorunkban az egyik 
régi mesekönyvét – ma is 
megvan, sőt, nemrég elvit-
tem egy dedikálására is, 
hogy írja alá nekem. Nagyon 
meglepődött. A különböző 
ünnepekre képeslapot is 
szoktunk küldeni az írónak, 
„az érdi lányok” aláírással, 
amire mindig válaszol, és a 
most megjelent első mesés-
könyvemből is postáztam 
neki egy példányt.

– Mondhatni, hogy Csukás 
István mintájára lett mese-
író?

– Nem feltétlenül, de az 
biztos, hogy ösztönzőleg ha-
tott, és az is biztos, hogy a 
nővérem és a barátnőm a 
mai napig ugyanúgy szereti 

a meséket, mint én, tehát 
nagy hatással volt ránk a 
személyisége.

– Gyerekkorában csak ol-
vasott vagy írt is meséket?

– Tizenöt éves korom kö-
rül verseket írtam – mai fe-
jemmel úgy látom, kicsit csa-
pongó és kaotikus írások 
voltak. Arra nem gondoltam, 
hogy ez a hivatásom is lehet-
ne – egyébként sokáig nem 
tudtam, mi is szeretnék len-
ni. Először gyors-gépírást 

tanultam, aztán gimnázium-
ban leérettségiztem, és el-
mentem adatrögzítőnek az 
illetékhivatalba. Munka mel-
lett elvégeztem a Gábor Dé-
nes Főiskolát, és informati-
kusként dolgoztam évekig. 
Mikor a nagyobbik lányom, a 
most tizenegy éves Jázmin 
megszületett, úgy döntöt-
tem, nem megyek vissza – 
már nem akartam napi tíz 
órát bent tölteni a munkahe-
lyemen. Elegem lett az ülő-
munkából is. Elhatároztam, 
hogy választok valamilyen 
kreatív szakmát, ahol én tu-
dom beosztani az időmet – a 
fodrászat régóta vonzott, így 
kitanultam ezt a szakmát is. 
Ahogy Jázmin nőtt, és me-
sélni kezdtem neki, magam 
is kitaláltam történeteket, és 
papírra is vetettem őket. 
Egyszer, teljesen véletlenül, 
belebotlottam egy meseíró 
pályázatba, beküldtem egy 
mesémet. Sikerrel jártam, 
így elkezdtem magam is ke-
resni a lehetőségeket. Majd-
nem mindig pozitív visszajel-
zést kaptam, így felbátorod-
tam.

– Lucskos Csumpi, most 
megjelent könyvének főhőse 
akkor már létezett?

– Igen, Csumpit úgy öt éve 
találtam ki. Hogy honnan 
jött, azt nem tudom. Gyakori, 
hogy a gyerekeknek mondok 
valami vicceset, mire ők rög-
tön azt mondják: anya, mi-
lyen jó ez a figura, jegyezd 
fel, és írjál majd róla mesét! 
Előfordult az is, hogy Jázmin 
tanárnője adott pár figurát, 
hogy róluk írjak. A szomorú 
sajtszeletelőről, a dadogó 
diótörőről, az ágy alá esett 
zokniról és más, megeleve-
nedő használati tárgyról sok 
mesém született, volt, ame-
lyik megjelent nyomtatás-
ban is.

– Először pályázatokra 
adott be meséket. Hogy jött 
a könyv ötlete?

– Meséim illusztrátorával, 
az érdi Szabó „Szikla” Szi-
lárd grafikussal gyerekko-
runk óta ismerjük egymást. 
Együtt határoztuk el, hogy 
megjelentetjük a meséimet 
könyv formájában is. Na-

gyon rossz taktikát válasz-
tottunk: úgy gondoltuk, hogy 
az összes mesét egy kötetbe 
fűzzük, ám a kiadók vissza-
jelzései azt mutatták: nincs 
már igény a nagy antológi-
ákra, csak arra, ha egy tör-
ténet, figura köré épül az 
egész mesekönyv. Így ki-
emeltük Csumpit, akit mind-
ketten nagyon szeretünk. 
Szilárd rajzolta meg nekem a 
gonosz erdei manó figuráját. 
Nekem fontos volt, hogy 
Csumpi valóban úgy nézzen 
ki, ahogy én elképzelem, és 
Szilárdnak ez első nekifu-
tásra sikerült. Találkoztam 
más illusztrátorral, aki fel-
ajánlotta, hogy szívesen raj-
zol a meséimhez, de mikor 
megnéztem a munkáit, érez-
tem, hogy az ő keze alól nem 
az kerülne ki, amit én elkép-
zeltem. A Csumpi-mesék 
megjelentetése kapcsán 
egyeztettem másik kiadóval 
is, ők Szilárd rajzai nélkül 
képzelték el a meséket, de 
ezt a lehetőséget hamar el-
vetettem.

– Milyen figura Csumpi? 
Meséljen róla egy kicsit.

– Gonosz erdei manó, aki 
magán kívül senkit nem sze-
ret. Aztán ahogy találkozik 
a mese többi szereplőjével, 
és segítséget nyújt nekik a 
bajban – amit egyébként 
egyáltalán nem akar –, rá-
döbben: neki is vannak ér-
zelmei. Zsörtölődő, zsémbes, 
kicsit mulatságos figura, de 
nagyon szerethető.

– Hamarosan megjelenik 
egy másik meséskönyve is, 
más főhősökkel.

– Igen, a Roland Kiadó öt-
lete volt a 3 perces mesék 
sorozat, amelynek az első 
kötete már megjelent, Állat-
mesék címmel. Hamarosan 
az én kötetem is a polcokra 
kerül, csupa kalandos mesét 
tartalmaz majd. Mikor fel-
kértek, kicsit megijedtem: 
hogy tudok majd olyan rövid 
mesét írni, amelyik elkezdő-
dik, és szinte máris véget ér, 
de mikor nekikezdtem, csak 
úgy ömlött belőlem a sok ka-
land, és azt éreztem, hogy 
nagyon sok ilyen rövid törté-
netet tudnék még írni.

– Szokta tesztelni a két lá-
nyán a meséit?

– Persze! Ha pályázatra 
küldök, kiválasztok három 
mesét, és megkérdezem 
őket, szerintük melyik men-
jen. Hajlamosak érzelmi ala-
pon dönteni – van például 
olyan mesém, ami a gyerek-
koromhoz kapcsolódik, és ez 
nagyon tetszik nekik; sze-
retnék mindenhová ezt el-
küldeni.

– A nagyobb lánya már az 
ifjúsági irodalmat is élvezhe-
ti. Írt már kifejezetten neki 
mesét?

– Nem, de van olyan me-
sém, ami jó a nagyobb gyere-
keknek is, sőt, kifejezetten 
ötéves kor felettieknek való. 

„A gyerekeimet is arra tanítom, hogy kövessék az álmaikat, és úgy 
éljenek, ahogy nekik jó”

„Az esti mesélés nálunk közös családi program: bekuckózunk mind 
a négyen az ágyba, és jöhet a mese”
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Gondolkoztam már rajta, 
hogy írok ifjúsági regényt is.

– Ha nem saját „termést” 
mesél otthon, milyen 
könyvből olvas szívesen a 
lányoknak?

– Csenge, aki négy és fél 
éves, nagyon szereti Anna, 
Peti és Gergő történetét, las-
san kívülről mesélem. A 
Kippkopp meséket is kedve-
li. Az esti mesélés nálunk 
közös családi program, 
amin a párom is részt vesz: 
bekuckózunk mind a né-
gyen az ágyba, és jöhet a 
mese. Szeretem a régi 
Grimm- és Andersen-mesé-
ket is, Jázminnal, a nagylá-
nyommal pedig a Harry Pot-
tert olvassuk.

– Szívesen vesz kézbe 
könyvet egy meseíró lánya, 
aki otthon folyton hallja a 
meséket?

– Igen. Van, hogy kicsit 
oda kell hatnom – sajnos, az 
ő generációjukat már be-
szippantotta az okostelefon, 
az internet. Ezen a területen 
azért én megszabom a hatá-
rokat. A telefonos játékok, a 
tévé megállítják a képzele-
tet, ráadásul úgy érzem, 
hogy még mindig nem olvas 
úgy, mint ahogy kellene. 
Ezért most mindennap han-
gosan kell olvasnia, addig, 
amíg már nem a betűt látja a 
papíron, hanem a képzelete 
által vetített képet. Onnantól 
van értelme az olvasásnak, 
akkortól kezd szárnyalni a 
képzelet. Hozzá kell tennem: 
bár kitűnő tanuló voltam, ne-
gyedik év végén ugyanúgy 
olvastam, ahogy most ő. En-
gem annyira zavart, hogy 
nem olvasok tökéletesen és 
folyékonyan, hogy elhatá-
roztam: leemelek egy vastag 
könyvet, és elolvasom han-

gosan. A Jane Eyre akadt a 
kezembe – mindennap ott 
ültem előtte, és olvastam, ol-
vastam, fennhangon. Mire 
vége lett, már úgy tudtam 
olvasni, ahogy kell. Most 
Jázminnal céloztuk meg ezt 
a szintet.

– A meseírás mellett sok-
szor részt vesz különféle ren-
dezvényeken, ahol beszél-
get, illetve mesét olvas a gye-
rekeknek. Fontosnak tartja, 
hogy találkozzon a közönsé-
gével?

– Igen, a személyes talál-
kozás nagyon fontos, hiszen 
maradandó élmény lehet a 
gyerekeknek. Annak örül-
nék, ha még többet kérdez-
nének. Legutóbb egy mese-
olvasó délutánon voltam, egy 
érdi írószerboltban, és na-
gyon jól sikerült, március 10-
én pedig egy budapesti 
könyvvásáron dedikálunk 
Szilárddal. Ahová hívnak, 
oda szívesen megyünk. Most 
már jobban rá is érünk, hi-
szen a mesekönyv megjele-
nésekor azért bőven volt el-
foglaltságunk.

– Részt vesz, vett jótékony 
kezdeményezésekben is, 
nem feltétlenül meseíróként.

– Mint fodrász, csatlakoz-
tam a Frizura gyermekek-
nek, mosolyért elnevezésű 
akcióhoz, amit egy budapes-
ti anyuka talált ki. Gyermek-
otthonokban élő gyerekek-
nek ingyen levágtuk a haját. 
Két-három érdi gyermek- és 
családotthonba látogattunk 
el a barátnőmmel, aki ugyan 
nem fodrász, de segédkezett 
nekem, és a gyerekek több-
sége nagyon örült nekünk.

– Hogy fér bele egy napjá-
ba a fodrászkodás, az írás, a 
gyereknevelés?

– Csak annyi munkát vál-
lalok, amennyit a gyerekek 
mellett el tudok végezni.

– A fodrászat vagy a mese-
írás a prioritás?

– A gyerekek. Az egész 
életemet köréjük szerve-
zem: ha hazajönnek, tanu-
lok velük, elviszem őket 
edzésre – mindketten akro-
batikus tornáznak, Jázmin 
már versenyszerűen –, így 

akkor dolgozom, amikor ők 
iskolában, óvodában van-
nak. Írni hajnalban szok-
tam: sokszor ötkor kelek, és 
mire ők felébrednek, már 
megírtam egy mesét, de 
van, hogy hármat is. Nap-
közben is leülök írni, ha úgy 
adódik. Nagyon jól be tudom 
osztani az időmet, olyan éle-
tet élek, amilyet szeretnék, 
és a gyerekeimet is arra ta-
nítom, hogy kövessék az ál-
maikat, és úgy éljenek, 
ahogy nekik jó. Ne a pénz, 
az anyagiak határozzák 
meg az életet, hanem a való-
di értékek. Mi sokat uta-
zunk, lakóautóval, és az a 
pillanat, mikor reggel kinyi-
tod az ajtót, és ott van előt-

ted a tenger, na, az a pilla-
nat például valódi érték.

– Hosszabb utakat is tesz-
nek így?

– Igen, voltunk már egy hó-
napot Korzikán, Szardíni-
án… Ott még a szállásért 
sem kell fizetni, bárhol meg 
lehet állni. Horvátországba 
minden évben visszatérünk, 
ha csak pár napra is. A pá-
rom ipari alpinista, az ő nagy 

vágya volt a lakóautó. Hozzá-
jutott olcsón egy kimustrált 
darabhoz, még motorja sem 
volt, és rendbe hozta. Nagyon 
jó így utazni – nekünk nincs 
szükségünk szállodára, még 
apartmanra sem. Természe-
tesen visszük a gyerekeket 
is. Amikor Korzikára men-
tünk lakóautóval, Csenge 
még nem volt egyéves – so-
kan mondták, hogy merem 
elvinni őt egy hónapra? 
Mondtam, hogy még anyate-
jet eszik, az mindig nálam 
van, mi, a szülei vele va-
gyunk, hát mi baj érheti?

– Visszatérve a meseírás-
hoz, Csumpi folytatását nem 
tervezi?

– De igen, a történet nincs 
lezárva, és született is a 
megjelenés óta egy új Csum-
pi-mese. És van egy új könyv-
ötletem is: egy professzorról 
szólna, aki üldözi a laborató-
riumából megszökött, szem-
telen kis füstöt, eközben szü-
letnek a kalandok. Az ötlet 
Szilárdnak is nagyon tet-
szett, de még nem „szülte 
meg” a figurát.

– Meg lehet élni a mese-
írásból?

– Elsőkönyves íróként 
nem. Kevesen tudják: az 
elsőkönyveseknek „beug-
rót” kell fizetniük azért, 
hogy megjelenhessenek – 

a kiadó nem vállal kocká-
zatot, és azt, hogy a köny-
ved bekerül a boltok pol-
cai ra, meg kell fizetned. 
Persze, ha valaki már is-
mert, már jobbak a feltéte-
lek. De úgy vélem, nagyon 
sok jó írás vész el amiatt, 
hogy a kezdő írók nem tud-
nak hozzájárulni a ki-
adáshoz. Meg jeg yzem 
egyébként, hogy a pályá-
zatok zöménél is van anya-
gi hozzájárulás.

– Önök mégis belevágtak 
Csumpi történeteivel.

– Mi mást tehettünk vol-
na? Úgy döntöttünk Szilárd-
dal, hogy követjük az álma-
inkat, és belevágunk. Nem 
gondoljuk, hogy feltétlenül 
meg fog térülni, de bízunk 
benne, hogy a következő kö-
teteknél már jobbak lesznek 
a feltételek.

– Említettük már a nővé-
rét. Érdemes megjegyezni, 
hogy ő is írt korábban egy 
könyvet.

– Igen, a női meddőség-
ről. Készülődik a második 
könyvre is, de nagyon kri-
tikus magával szemben, 
és még javítgatja. Ő 
egyébként magánkiadás-
ban jelentette meg a köny-
vét, nagyon jó visszhang-
gal. Hiánypótló volt az 
első kötet, mert a meddő-
ség lelki hátteréről szól, 
és ebben a témában nem 
jelent meg korábban 
könyv a piacon.

– Ön nagyon sok pályáza-
ton ért már el helyezést. Mire 
a legbüszkébb?

– Minden megjelenésre 
büszke vagyok, ahogy arra 
is, ha valahol gyerekeknek 
olvashatok fel a meséimből, 
hiszen mindegyik kedves va-
lamiért.

Csumpi zsörtölődő, zsémbes, kicsit mulatságos figura, de nagyon szerethető  (Szabó’Szikla’ Szilárd rajza)

A személyes találkozás az „olvasókkal” nagyon fontos, hiszen maradandó élmény lehet a gyerekeknek
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Vágányzár Érd-felsőn
Az elmúlt napokban a Közlekedéstudományi Intézet 
egyeztető megbeszélésen tájékoztatta az érintett 
településeket a 2018. február végétől kezdődő 40a 
vasúti vonalon teljes pályakizárással járó pótlási 
tervéről, ami miatt Kelenföld és Érd-elágazás között 
mindkét vágányon teljes vágányzár lesz, várhatóan 
2018. február 26-tól 2019. március 31-ig.

A tervek szerint a Pusz-
taszabolcs–Déli-pályaud-
var közötti személyvasúti 
közlekedés annyiban fog 
változni, hogy a személy-
vonatokat Érd-felső meg-
álló után a tárnoki 30a vo-
nalra irányítják át, majd 
Tárnoktól Érd-alsón ke-
resztül fog a vonat a Ke-
lenföldi állomásra, illetve 
a Déli-pályaudvarra ér-
kezni. Ez 15 perccel meg-
növekedett menetidőt je-
lent, így az eredeti menet-
rendhez képest 15 perccel 
korábban indulnak és ér-
keznek a személyvonatok 
Kelenföldről és a Déli-pá-
lyaudvarról. Az utasok-
nak nem kell átszállni. A 
Kelenföld és Érd alsó kö-
zötti szakaszon, hogy el-
kerüljék a menetidő továb-
bi növekedését, csak kor-
látozott megállással szá-
molnak.

A Budafok és Érd felső 
vasúti megállók között ki-
maradt szakaszon a Vo-
lánbusz Zrt. által üzemel-
tetett 700-as busz áll majd 
rendelkezésre, ez is kb. 
15–20 perc menetidő-nö-
vekedést okoz. A tervezett 
indulási időpontok tekin-
tetében kismértékű módo-
sítások még elképzelhető-
ek. Az autóbuszjáratok 
Érden belüli útvonalában 

– műszaki körülmények 
függvényében – még na-
gyobb volumenű változá-
sok is elképzelhetőek. A 
700-as járatokon és a pót-
lás ideje alatt tervezetten 
bevezetésre kerülnek a 
vonatokhoz csatlakozó 
701–702–703-as járatok. A 
főbb műszakváltások ide-
jén az autóbuszok Buda-
fok és Érd között közle-
kednek, más időszakok-
ban csak Budatétény 
(Campona) és Érd-felső 
között. A buszok és a 40a 
vonal személy vonatai 
napközben óránként csat-
lakoznak egymáshoz Érd-
felsőn.

A buszmenetrend csat-
lakozási jeg yzékében 
megjelenő vonatokon felül 
további 2–2 sűrítő vonattal 
is lehet az utasforgalmi 
csúcsidőszakokban szá-
molni Pusztaszabolcs és 
Budapest között – reggel 4 
– 8 óra között, illetve dél-
után 14–18 óra között –, de 
a 701, 702, 703-as buszok a 
menetrend szerinti, alap-
ütemű személyvonatokhoz 
csatlakoznak óránként.

Teljes körű sajtótájékoz-
tatót a vágányzár előtt két 
héttel fognak tartani, 
amelyről az Érdi Újság-
ban is beszámolunk.

QQ NYH

Mi legyen a zöldhulladékkal?
Február 15-étől indul az avarégetési „szezon” – sokan így 
szabadulnak meg a maradék falevelektől, levágott ágak-
tól, pedig vannak környezetbarát megoldások is: a zöld-
hulladékot komposztálhatjuk vagy kötegelve elvitethet-
jük a zöldjárattal. A konyhai maradékot pedig a tyúkok-
kal etethetjük meg – ebben idén is segítségünkre lesz az 
ÉTH akciója.

Idén is folytatódik az ÉTH 
Tyúkokkal a környezetvé-
delemért elnevezésű akció-
ja, amit negyedik alkalom-
mal hirdetnek majd meg. Az 
akcióban az ÉTH szolgálta-
tási területén élő lakosok öt-
öt tyúkot igényelhetnek in-
gyen, vállalva, hogy a lábas-
jószágot egy éven keresztül 
kapirgálósan tartják, zöld- 
és konyhai hulladékkal ete-
tik. A cél az, hogy a háztar-
tásokban keletkező biológi-
ai hulladék ily módon hasz-
nosuljon, és ne a lerakóban 
végezze – mondta érdeklő-
désünkre Pató Simon, az 
Érd és Térsége Hulladékke-
zelési Nonprofit Kft. cégve-
zetője.

– A programnak nagyon 
nagy sikere van évek óta, és 
jól működik, ezért idén is 
folytatjuk. A tavaszi Nyitni-
kék vásáron indítjuk az akci-
ót, azaz ezen a városi rendez-
vényen már fogadjuk az 
igényléseket, és tájékoztat-
juk az érdeklődőket a részvé-
tel feltételeiről. A tyúkok ki-
osztására pedig május-júni-
usban kerül majd sor – mond-
ta Pató Simon, aki kérdé-
sünkre beszámolt arról is, 
hogy az elmúlt három évben 
körülbelül négyezer-ötszáz 
tyúkot osztottak ki, idén pe-
dig 1500 baromfi kiosztásá-
val számolnak.

Az idő enyhülésével egyre 
több időt töltünk a kertben, 
elvégezzük a kora tavaszi 
munkálatokat – ilyenkor 
semmisítjük meg a tavalyról 
maradt faleveleket, illetve 
megmetsszük a gyümölcsfá-
kat. A nyesedéket, lombot az 
ÉTH tavaszi zöldjárata el-
szállítja, emellett pedig – 
mint arra Pató Simon felhívta 
a figyelmet – a hulladékudvar 
is fogadja a zöldhulladékot. 
Egy ingatlantulajdonos éven-
te hatszáz kilogramm meny-
nyiségben adhat le nyesedé-
ket, lombot.

– Egyre többen élnek ezzel 
a lehetőséggel, akár kétszáz 
tonna mennyiséget is behoz-
nak a lakosok. Úgy tapasztal-
juk, a hulladékudvar népsze-
rűvé vált az érdiek körében, 
hiszen sokféle hulladékot fo-
gadunk – jegyezte meg Pató 
Simon.

Vannak, akik a zöldhulla-
dékot nem vitetik, illetve vi-
szik el, hanem komposztál-
ják: mint a cégvezető hang-
súlyozta, a gyümölcsfaleve-
lek nagyon jó tápanyag-után-
pótlást jelenthetnek a kisker-
tekben (kivéve a diófalevelet).

– Ez a megoldás is egyre 
népszerűbb: az elmúlt évek-
ben összesen ötezer kom-
posztálóládát osztottunk ki a 
lakosság körében, ami na-
gyon jó aránynak számít a 

huszonötezer ingatlant figye-
lembe véve. Nagyon fontos az 
is, hogy azokat, akik a ládá-
kat átvették, tájékoztattuk a 
komposztálás technológiájá-
ról is, így igénylőink megfele-
lő minőségű komposzttal táp-
lálhatják növényeiket – tette 
hozzá Pató Simon.

Még mindig akadnak, akik 
inkább elégetik az össze-
gyűjtött falevelet, semmint 
komposztálják vagy elvite-
tik. A vonatkozó önkormány-
zati rendelet szerint az avar, 
illetve a kerti hulladék febru-
ár 15. és április 30., valamint 
október 15. és november 30. 
között égethető el. Tilos 
avart égetni vasárnap és ün-
nepnapokon, illetve az eze-
ket megelőző napokon dél-
után 16 óra után, valamint 
abban az esetben, ha tűz-
gyújtási tilalmat rendelnek 
el. Tilos továbbá orvosi ren-
delők, hitéleti középületek, 
iskolák, óvodák, szociális in-
tézmények százméteres kör-
zetében munkanapokon 18 
óra előtt – hitéleti középüle-
tek esetében a szertartás 
ideje alatt – avart égetni.

Az M7-esen túli területen 
minden időpontban tilos az 
avar és a kerti hulladék ége-
tése, kivéve, ha vírusos, bak-
tériumos, gombás vagy egyéb 
fertőzések miatt kerül sor rá. 
Aki fentieket megszegi, arra 
legfeljebb ötvenezer forintos 
helyszíni, illetve maximum 
200 ezer forintos közigazga-
tási bírság szabható ki – jogi 
személy esetén a közigazga-
tási bírság akár egymillió fo-
rint is lehet.

QQ ÁdÁm K.

Közel 100 milliárd térségi fejlesztésekre
Az elmúlt években jelentős fejlesztések voltak a térség-
ben – nyilatkozta dr. Aradszki András országgyűlési 
képviselő (Fidesz–KDNP) az Érd TV Párbeszéd című 
műsorában. Érden, a Modern Városok program része-
ként intézményi, valamint útfejlesztések valósultak 
meg és folytatódnak a jövőben, átépítik a csomóponto-
kat, illetve a felszíni vízelvezetési rendszer kiépítése is 
zajlik – sorolta az államtitkár.

– Annak ellenére, hogy vá-
lasztókerületünk Pest me-
gyéhez tartozik és emiatt az 
európai uniós forrásokból 
csak nagyon korlátozottan 
tud részesülni, mégis jelen-
tős támogatáshoz jutott, kö-
zel 100 milliárd forint érték-
ben, amiből Érd mint megyei 
jogú város a Modern Váro-
sok programjában több mint 
62 milliárd forintot kap. Ez 
az összeg a ciklus végére 

sokkal több lesz, mert példá-
ul a járásbíróság vagy a 
rendőrség új épülete nem is 
tartozott szigorúan ide, te-
hát közel 70 milliárd jutott 
csak Érdre.

A többi település eseté-
ben sincs ok szégyenre, Tö-
rökbálinton 6,8 milliárd fo-
rintos állami beruházást 
követően befejeződött a Bá-
lint Márton Általános Isko-
la, amihez egy sportcent-

rum is épült. Tárnokon új 
váróterem épült a vasútál-
lomáson, ami mellett szá-
mos parkoló, gyalogos alul-
járó, új buszforduló és 
egyéb kiegészítő elemek is 
helyet kaptak. Voltak to-
vábbá útfejlesztések is és 
egy új bölcsődét is építet-
tünk, de megvan a pénz az 
Érdet és Tárnokot összekö-
tő Vadlúd utcai keresztező-
dés átépítésére is, ahol vár-
hatóan március-áprilisban 
el tudják kezdeni a munká-
latokat. Sóskúton is elké-
szült a csatornázás, még 
idén további utak épülnek, 
amire megvan a forrás, de 
fejlődött Pusztazámor és 
Diósd is, ez utóbbi települé-
sen iskolabővítés volt, de 

óvoda is épült és az M0-s 
mellett felépült a zajvédő 
fal – sorolta az államtitkár. 

Érdre visszatérve Aradsz-
ki András hangsúlyozta, 
hogy továbbra is szerepel a 
Modern Városok program-
ban a gazdasági övezet ki-
alakítása, nem tettek le en-
nek megvalósításáról.

– Azt szeretnénk, hogy 
Érd egy önmagát eltartó, 
prosperáló, virágos kertvá-
ros legyen, ezért az a célunk, 
hogy a városnak legyen ipari 
parkja, folytatódjanak a be-
ruházások és épüljenek az 
utak – zárta szavait az ál-
lamtitkár.

QQ NYilas HajNalKa

Dr. Aradszki András: az a cél, hogy Érdnek legyen ipari parkja, folyta-
tódjanak a beruházások és épüljenek az utak
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Felépült az új Fácán közi tagóvoda

Ígéretek helyett látható fejlesztések
A Modern Városok programban tizenhárom érdi fejlesz-
tés valósul meg, amelyek forrásigénye meghaladja a 66 
milliárd forintot. Ebből az összegből 42 milliárd megér-
kezett Érdre; ahogy a projektek kivitelezése zajlik, úgy 
történik a kifizetés is – hangzott el a múlt szerdai sajtó-
tájékoztatón, amit Simon Róbert Balázs államtitkár, 
valamint dr. Aradszki András országgyűlési képviselő 
(Fidesz–KDNP) és T. Mészáros András polgármester 
tartott.

A Modern Városok prog-
ram (MVP) fejlesztéseihez 
kapcsolódó országjárás so-
rán Érdre érkezett múlt 
szerdán Simon Róbert Ba-
lázs államtitkár, hogy tájé-
kozódjon a programnak kö-
szönhetően megvalósult, il-
letve elindított fejlesztések-
ről. A politikus ellátogatott a 
95 százalékban már elké-
szült Fácán közi óvodába is, 
ami szintén a MVP forrásai-
ból épül.

Az óvodában tartott sajtó-
tájékoztatón az államtitkár 
hangsúlyozta: megyei jogú 
városban él az ország lakos-
ságának ötöde: a 4,2 millió 
munkavállalóból 1,2 millió 
fő. E településeken tanul az 
egyetemisták, főiskolások 
48 százaléka, és a magyar 

GDP negyven százalékát a 
megyei jogú városok és agg-
lomerációjuk adja.

– Kimondhatjuk tehát, 
hogy az ország, ezen belül a 
vidék további fejlesztésének 
kulcsa a megyei jogú váro-
sok fejlesztése – hangsúlyoz-
ta Simon Róbert Balázs, aki 
elmondta azt is: a MVP a hu-
szonhárom városban több 
mint 250 projektet tartal-
maz, a fejlesztések összérté-
ke pedig meghaladja a 3500 
milliárd forintot. A progra-
mok részben hazai, részben 
uniós forrásokból valósul-
nak meg – Érd esetében pél-
dául ez a VEKOP által bizto-
sított forrás.

Az államtitkár elmondta, 
hogy a MVP megvalósítása 
jó ütemben halad, a 255 pro-
jektből 155 már elkezdődött, 
és eddig több mint 760 milli-
árd forintot fizettek ki a vá-
rosoknak.

– 2017-ben csak a Minisz-
terelnökség költségvetésé-
ből 146 milliárd forintot fi-
zettünk ki a 23 megyei jogú 
várost érintően. Az elmúlt 
hetekben a folyamatok fel-
gyorsultak, és további 80 
milliárd forintot fizettünk ki 
a MVP fejlesztéseire, és már-
cius végéig ugyanennyit ter-
vezünk kifizetni annak érde-
kében, hogy a programok 
minél gyorsabban meg tud-
janak valósulni – hangsú-
lyozta a politikus, hozzátéve: 
azon dolgoznak, hogy a fej-

lesztések legnagyobb része 
2022-ig megvalósuljon.

Simon Róbert Balázs Ér-
det illetően elmondta: a MVP 
keretén belül 13 fejlesztés 
valósul meg, a projektek töb-
bek közt a közlekedést, a 
köznevelési, szakképzési, 
szociális és egészségügyi in-
tézményrendszert, a turisz-
tikát, új ipari és gazdasági 
övezet kialakítását, a csapa-
dékvíz-elvezetést és a városi 
hulladékgazdálkodási rend-
szert érintő fejlesztéseket 
tartalmaznak. Az érdi fej-
lesztések teljes forrásigénye 
meghaladja a 66 milliárd fo-
rintot. Az MVP keretén belül 
eddig Érdnek teljesített kifi-

zetés 42,68 milliárd forint, 
ebből 35,3 milliárd forint ha-
zai forrásból, 7,3 milliárd fo-
rint pedig uniós forrásból 
került kifizetésre.

T. Mészáros András pol-
gármester a sajtótájékozta-
tón azt hangsúlyozta: a MVP 
Érdnek történelmi lehetősé-
get jelent, és a megvalósuló 
13 fejlesztésnek több rész-
programja is van.

– Jelenleg az új Fácán óvo-
dában vagyunk, ami mellett 
felépül egy új általános isko-
la, annak régi épülete helyén 
pedig egy új középiskola. Re-
méljük, 2019 végére már a 
középiskolások is ebben az 
oktatási centrumban tanul-
hatnak majd, az általános 
iskolásokkal és az óvodások-
kal együtt – hangsúlyozta a 
polgármester, aki beszélt a 
többi kiemelt érdi program-
ról is. Ilyen a felszínivíz-elve-
zetés, a záportározók kiala-
kítása, a csomópontok, utak, 
illetve a közszolgáltatások 
fejlesztése. Ezzel kapcsolat-
ban megjegyezte: ahogy az 
óvoda, úgy az új rendőrkapi-
tányság is hamarosan elké-
szül – az átadást március 26-
ára tervezik – és rövidesen 
elkezdődik a járási bíróság 
építkezése is. 

– Az M7-esen túli területen 
is épül egy, a Fácán közihez 
hasonló oktatási centrum, a 
Teleki iskolából pedig gim-
názium lesz – tette hozzá T. 
Mészáros András.

– Minden egyes érdi beru-
házás vagy hamarosan elin-
dul, vagy már folyamatban 
van, sőt, olyan is van, ami 
már megvalósult, mint az 

Érdi Járási Hivatal, vala-
mint az Érdi Tankerület új 
épületbe költöztetése, és a 
papi földeken létesített zá-
portározót is megépítettük – 
emelte ki a polgármester.

– Az államtitkár úr által 
említett 42 milliárd forint 
megérkezett, ahogy a projek-
tek kivitelezése zajlik, úgy 
folyik a kifizetés is – mondta 
végezetül T. Mészáros And-
rás, aki azzal zárta szavait: a 
fejlesztések azt szolgálják, 
hogy Érd valóban virágzó 
kertváros legyen, ahogy azt 
tíz évvel ezelőtt célként meg-
fogalmazták.

Dr. Aradszki András ál-
lamtitkár a sajtótájékozta-
tón emlékeztetett arra: a 
2006-os országgyűlési kam-
pányban az akkori szocialis-
ta országgyűlési képviselő-
jelölt önmaga tevékenységé-
nek igazolásaként azt mond-
ta, hogy 42 milliárd forintot 
hozott Érdre.

– Később kiderült: azt ér-
tette ezalatt, hogy akkor 
épült az M6-os érdi szaka-
sza, amelynek az összege 42 

milliárd forint volt. Most 
szintén 42 milliárdról beszé-
lünk, ami már megérkezett, 
és aminek produktumai az 
érdieket szolgálják. Nem kell 
tehát szég yenkeznünk, 
mondvacsinált beruházáso-
kat bemutatnunk azért, hogy 
a hitelességünket igazoljuk. 
A hitelességünk látható az 
elképzelésekben, a megvaló-
sult programokban és abban 
a megalapozott reményben, 
hogy a munkát április 8-a 
után is tudjuk folyatatni – je-
gyezte meg Aradszki And-
rás, hangsúlyozva: a MVP 
fejlesztései nemcsak az érdi, 
hanem a környező települé-
seken lakók életét is köny-
nyebbé teszik – gondoljunk 
akár a középiskolák, az új 
rendőrség megépítésére 
vagy a bíróság létesítésére. 
Az államtitkár azzal zárta 
szavait: a feltételek a MVP 
fejlesztéseinek folytatásá-
hoz és befejezéséhez rendel-
kezésre állnak, és ehhez 
minden közreműködőnek ki-
tartást és jó munkát kívánt.

QQ ÁdÁm Katalin

Tágas terek, új bútorok
Az új, 150 férőhelyes Fácán óvoda öt csoportjába hússzal több gye-
rek járhat majd, mint a régi épületbe. Az új oviban torna- és logopé-
diai szoba várja a piciket, és minden csoportszobához külön mos-
dó, öltöző tartozik majd – tudtuk meg Selmecziné Dósa Éva tagin-
tézmény-vezetőtől, aki elmondta azt is: a régi forfaépület szigete-
lése már nem jó, télen az ablakok mellett fütyül a szél, nyáron vi-
szont nagy a forróság. Az új óvodában tágas terek, jó infrastruktúra, 
új bútorok, berendezés várja a gyerekeket és az óvodapedagógu-
sokat.
Szénásiné Mészáros Márta, az Érdi Kincses Óvoda vezetője lapunk-
nak elmondta: a Kincses óvoda több tagintézményében is folynak 
munkálatok, és valamilyen mértékben minden óvodájuk megújul 
az év végére.

Az új, 150 férőhelyes Fácán óvoda öt csoportjába hússzal több gyerek járhat majd, mint a régi épületbe

Minden csoportszobához külön mosdó, öltöző tartozik majd
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Erdélyről közhelyek nélkül
A Duna–Art Fotóklub tagjai már sokszor bebizonyítot-
ták, hogy kirándulásaikról, utazásaikról képesek olyan 
felvételekkel hazatérni, amelyek mások érdeklődésére 
is számot tarthatnak. Többször bizonyította ezt dr. Ne-
mes Erzsébet is, aki ezúttal Erdélyben készült fotóit 
mutatja be a művelődési központ előtéri galériájában.

Erdély felé indultam – 
mondja kiállítása címével 
Nemes Erzsébet, s már az 
első képek elárulják, hogy 
rutinos fotográfus-utazóval 
van dolgunk, akitől persze 
elvárjuk, hogy fogékony le-
gyen minden szépségre, ami 
az autóbusz ablakából, de 
többnyire a gyalogos séták 
alkalmával elé tárul, de az 
már külön elégedettséggel 

tölti el a képek szemlélőit, ha 
egyedi módon képes megmu-
tatni a már jól ismert tája-
kat, hogy biztonsággal kerü-
li el az ilyenkor számosan 
leskelődő közhelycsapdákat, 
az útikönyvek, prospektu-
sok professzionális, de már 
unalomig ismételt megoldá-
sait. Láttunk már például 
ezerszámra képeket a Foga-
rasi havasokról, mégis friss 

és újszerű, ahogy ezt Nemes 
Erzsébet megörökíti. 

De kerüli a turistaközhe-
lyeket mindenben. Nem Ko-
lozsvárt, Székelyudvarhelyt, 
Tordast, a Gyilkos-tót vagy a 
Békás szorost és a többi köz-
ismert helyet látjuk, a fotók 
alatt olyan kevésbé ismert 
vagy ritkábban emlegetett 
nevek szerepelnek. mint Gu-
roszáda, Gelence, (Csík)del-
ne, Szék vagy a Bilea-tó. Er-
dély ez is, ismerős a táj, a há-
zak, a templomok, mégis más 
kicsit. Más, mert a látványt 
már az expozíció előtt fejben 
képpé komponáló fotográfus 
mutatja föl nekünk a táj szép-

ségét, a falvak otthonosságát, 
a hitet őrző-óvó templomokat.

De kapunk ízelítőt abból 
is, hogyan látja Nemes Er-
zsébet – egyszerre informa-
tív és olykor lírai kompozíci-
ókban – az ismertebb látvá-

nyosságokat, mint a Kallós-
gyűjtemény, a marosvécsi 
Rákóczi-kastély, az Erdély 
Versai l les-ának tartott 
bonchidai Bánffy-kastély 
vagy a Bethlenek fészke.

QQ (mnp)

Ver s a hálapénzről
Dr. Ludwig Géza költői estjének és kötetbemutatójá-
nak adott otthont a Szepes Gyula Művelődési Központ 
február 9.-én.

Ludwig Géza Mégis… 
című friss kötetével ismer-
kedhettek meg a hallgatók 
péntek este a Poly-Art és az 
IRKA kör rendezvényén. Az 
est házigazdája és a beszél-
getés vezetője Somfai Ist-
ván, a Poly-Art elnöke volt.

Bár Ludwig Géza polgári 
foglalkozását tekintve or-
vos, a két hivatást könnye-
dén össze tudja egyeztetni, 

hiszen az orvosi a művei-
ben is megjelenik különbö-
ző motívumokon keresztül 
– írt már verset például a 
hálapénzről is. Alkotásai-
ban időről időre felbukkan 
néhány város, többek kö-
zött: Miskolc, ahol a gyer-
mekkorát töltötte, Pécs, 
ami kamaszéveinek volt 
színhelye, Óbuda, ahova 
már fiatal felnőttként ke-
rült, s onnan járt az orvosi 
egyetemre, és végül Bala-
tonfüred, ahol húsz évig 
dolgozott és ahol megszüle-
tett a lánya is.

Fiatalkori próbálkozásai 
után kevesebb műve szüle-

tett, az utóbbi években lett 
ismét aktívabb, többnyire 
etikai-filozófiai kérdéseket 
feszegető verseket és esz-
széket ír. A kötetben megje-
lent alkotások is több kü-
lönböző témakörre osztha-
tók, mint a lélekkel összefo-
nódó versek vagy a hazafi-
as költemények. De nem az 
irodalom az egyetlen művé-
szeti ág, amelyhez vonzó-

dik, a zenét is különösen 
kedveli, játszik gitáron, ci-
terán és mandolinon is.

Nem érez kényszert, hogy 
mindennap írjon, egy-egy 
vers születése lehet hosz-
szabb folyamat, s vannak 
olyanok is, amelyek nem 
versként születnek, úgy 
kell őket azzá alakítani. 
Azt vallja, ritkán ír olyan 
verset, amely elsőre tökéle-
tes, a legtöbbször csiszol-
gatni kell őket. A szerző 
néhány műve megjelent kü-
lönböző irodalmi portálo-
kon, többek közt a poet.hu 
oldalon is.

QQ Meliska Fanni

Versikonok, ecsettáncok
Viszonylag későn érett igazi költővé Baka Györgyi, ak-
korra viszont olyanná, akit feszít a mondanivaló, hiszen 
első könyve után (2008) idén immár a hatodik kötetét 
mutathatta be a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban.

A Közeledő érintés (Hunga-
rovox Kiadó) viszonylag gyor-
san követte az előző gyűjte-
ményt, a mostani kötet László 
Bandy képzőművész illuszt-
rációival lett teljessé, nem vé-
letlen hát, hogy Baán Tibor 
költő és kritikus kettejükkel 
beszélgetett a bemutatón.

Baka Györgyi, ha viszony-
lag későn is lépett a közönség 
elé költőként, egész életét a 
versek világában élte könyv-
tárosként, népművelőként 
versmondóként, mígnem elju-
tott a gondolatig, hogy ennél 
több köze is lehet a költészet-
hez. Tornai József Kossuth-
díjas költőnek mutatta meg 
elsőként verseit, aki így fog-
lalta össze a véleményét: „te-
hetséges vagy, de a költészet 
eszközeit is birtokba kell ven-
ned…”, majd jó szívvel aján-
lotta a szerző első könyvét az 
olvasók figyelmébe. Az ezt 
követő évtized elégnek bizo-
nyult arra, hogy Baka Györ-
gyi megtalálja a gondolatai-
nak elmondáshoz szükséges 
eszközöket, formákat.

„Hogyan válnak szavakká 
a csönd belső mozdulásai?” – 
kérdezi a költőnő új kötette 
kapcsán. „Amikor egy meg-
rajzolt kép vezet a csöndbe, 
bimbózni, rügyezni, áramlani 
kezdenek a szavak... A félelem 
homálya fölszakad … Zuhanó 
terek örvényéből emelem ki 
esengő, szilánkos szavaim...”

Ezek a szavak sorokká, 
strófákká állnak össze, ver-
sekké – a Tóth Árpád-i lélek-
től lélekig szóló üzenetté –, 
amelyekre nekünk, a versol-

vasónak egyre inkább szük-
ségünk van a mai világban – 
emlékeztetett rá Baán Tibor.

Az üzenet, a rádióban vé-
letlenül meghallva a verse-
ket, eljutott dr. Aradszki 
András országgyűlési képvi-
selő lelkéig is, s így történt, 
hogy a kötet megjelenésének 
egyik támogatójaként vett 
részt a bemutatón.

Ritka az a könyvpremier, 
amikor a szerző – különösen, 
ha versekről van szó – az il-
lusztrátorral közösen mutatja 
be új kötetét. Igaz, a Baka 
Györgyi verseihez rajzokat 
készítő László Bandy nem is 
nagyon tekinthető a szó klasz-

szikus értelmében vett illuszt-
rátornak, sokkal inkább társ-
szerzőnek. A vers és a rajz, a 
szó és a kép együtt szól mind-
arról, amit fontosnak tarta-
nak elmondani világunkról és 
azon túli-fölötti dolgokról.

Ahogy megkapta a kézira-
tot, megmozdult a keze, és 
sorjáztak elő a képek.

– Mert Györgyi szavai, mint 
az ikonok, láthatóvá teszik a 
láthatatlant, s ahogy ezek a 
költemények nem versek, ha-
nem imádságok, úgy rajzaim 
sem illusztrációk, hanem ál-

dozati ecsettáncok – mondta 
el László Bandy.

Így állnak össze – közösen 
válogatták a verseket és képe-
ket – Baka Györgyi spirituális, 
szakrális versei és László Ban-
dy hol absztrakt, hol figurális 
rajzai közös alkotássá. Q –y–

Baka Györgyi szavai, mint az ikonok, láthatóvá teszik a láthatatlant 
 (László Bandy grafikája)

Ludwig Gézával (j) Somfai István beszélgetett

Szerpentin a Fogarasi-havasoknál
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   Február 19.            
a NAPVIRÁG 
zenekar                       
farsangi koncertje 

 

CSIPKERÓZSIKA 

táncmese a VSG 
Kamarabalett előadásában 

 Március 19. 

 

 

 

  Április 16. 
KOLONTOS PALKÓ 

   Benedek Elek meséje nyomán 

www.poly-art.hu 

Meghívó
Szeretettel várjuk mindazokat, akik ismerték és szerették

Temesi Évát.

Az emlékére rendezett ünnepség
ideje: 2018. február 16-án 14 óra

helye: Szepes Gyula Művelődési Központ
Érd, Alsó u. 9.

Közreműködik: Somfai István, a Poly-Art elnöke, valamint az IRKA-tagok

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

Dr. Somosi Gábor

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Belépődíjak: felnőtt 300 Ft, gyermek és diák: 200 Ft
Múzeumbarát Köri tagkártyával ingyenes!

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4.  Tel: 06 (23) 363-036,

www.foldrajzimuzeum.hu

orvos

2018. február 27. (kedd) 17.00 óra

Szlovénia rejtett kincsei

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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MMoollnnáárr ééss TTáárrssaa KKfftt..
MMunkavédelmi áruház
Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését
feladhatja személyesen

ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság

tér 12.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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68
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Fél tékenységi tragédia egy érdi házban
T. J. a gyilkosság napján 

búcsúlevelet írt:
„Nagyon szerettem volna 

boldog lenni, de nekem ez 
soha sem jutott ki. Nem is 
próbálkozom többet. Nem 
vagyok szerencsés és kész. 
Most kezdjek egy negyedik 
nővel, nincstelenül, adóság
gal, lassan 36 évesen…?”

A végső számvetést végző 
férfi, akinek két házassága 
után most élettársi kapcsolata 
is tönkrement, valami eszelős 
reménytől hajtva búcsúlevéllel 
a zsebében mégis egy végső 
próbát tett. T. J. tavaly szep
tember 19én, bízva abban, 
hogy élettársa megsajnálja és 
visszafogadja, elindult Érd
re… Ezt az utat először három 
és fél évvel korábban tette 
meg. Az 1976os nőnapi talál
kozás után a két elvált ember 
hamarosan életközösségre lé
pett. Vettek egy romos házat 
Érden, s kezdetben a férfi sze
rint felejthetetlenül jól éltek.

Később, 1977ben, amikor 
terhes lett, Erzsi egyre job
ban elhanyagolta. Idegenek
kel kezdett ki, és sokszor 
csak késő este jött haza. Az
tán 1978ban az első házas
ságából származó 15 éves fia 
hozzájuk költözött, mert a 
mostohaapja bántotta. Né
hány hónap múlva élettársa 
közölte vele, nem hajlandó 
nevelni őt, vigye el innen.

Elmaradt karácsony
Ekkor kezdődött el az apa 

és fia több mint egy évig tar
tó bolyongása. Laktak külön 

munkásszálláson és a gye
rek tanáránál, laktak együtt 
budaörsi és pesti IBUSZla
kásokban, s laktak időnként 
Érden is, amikor éppen M. 
Iné élettársát visszahívta. 
De T. bárhol is lakott, haza
adta a fizetését, s szinte min
dennap kint járt élettársá
nál és kislányánál az érdi 
házban.

Úgy lehetne mondani – 
vallotta a tárgyaláson utóbb 
az egyik szomszéd – hogyha 
J.nak volt pénze, akkor kel
lett, ha meg nem, akkor me
hetett. Erzsi mindig a saját 
érdekeit nézte, mással nem 
törődött. Igaz, hogy a vád
lott bántalmazta időnként 
élettársát, de ez sem volt ok 
nélkül. Erzsi italos termé
szetű volt, időnként olyan 
részeg lett, hogy a szomszé
dok cipelték be az utcáról. 
Többször előfordult, hogy 
amikor J. hazajött, csatto
gást, csörömpölést lehetett 
hallani. Ilyenkor a teli lite
res borosüveget csapkodta a 
falhoz, és azt mondta, ebben 
a lakásban nem lesz kocs
ma… Különben a házban a 
vádlott meg a fia volt a cse
léd, ők takarítottak, moso
gattak, az asszony sokszor 
még a saját gyerekeit sem 
látta el. Mégis elzavarta 
őket. Emlékszem 1978 no
vemberében T. fiával átjöt
tek hozzám. Erzsi itt kérlelte 
élettársát, hogy jöjjön visz
sza, többé nem lesz problé
ma. J. dilemmázott, mondta, 
hogy ennek nincs sok értel

me, neki most megvan a la
kása. A végén mégis meg
egyeztek. Amikor a férfi ezt 
megmondta a gyereknek, az 
a 16 éves nagy fiú letérdelt a 
32 éves Erzsi elé, a lábát csó
kolta és azt mondta, segít ő 
mindenben, csak többé ne 
küldje el őket, ne okozzon 
fájdalmat az apjának. 
Együtt is voltak pár hétig, de 
egy este Erzsi elzavarta a 
háztól a 39 fokos lázas fiút. 
Akkor a vádlott a gyereké
vel újra elköltözött. Még az 
ünnepek előtt történt ez, em
lékszem, nem is volt kará
csony T. J.nél.

Nem csinált botrányt
A bűntett előtti hónapok

ban T. fiával egy újabb 
IBUSZszobában Budapes
ten, a Terézvárosban la
kott. Hűen önmagához, in
nen is sűrűn kijárt Érdre, 
meglátogatta élettársát és 
kétéves kislányát. – Nem tu
dom, miért szerettem még 
akkor is, hiszen ivott és 
nem törődött semmivel, de 
én mégis szerettem – vallot
ta később a férfi. Egy szep
tember eleji napon, kora 
reggel azonban félreérthe
tetlen körülmények között 
egy idegen férfit talált a 
házban. T., akit később az 
ellene kiadott országos el
fogató parancsban is halk 
beszédű, nyájas modorú 
emberként jellemeztek, nem 
csinált botrányt, csak 
csendben magával vitte kis
lányát. Élettársa azonban 

még távozásuk előtt oda
szólt: – Mit akarsz, nem is 
tőled van a gyerek.

Ezután néhány napig a 
kislány is a terézvárosi 
IBUSZszobában lakott. – 
Megengedtem, mert én na
gyon rendes embernek is
mertem meg a T. urat – emlé
kezett vissza a házinéni. 
Gyerekeit végtelenül szeret
te, kislányát egyszerűen 
imádta. Amikor aludt, órá
kig elnézte. Egyszer meg is 
kérdezte, véleményem sze
rint övée a gyerek?

A végzetes nap
Időközben T. eldöntötte, 

most már végleg szakít élet
társával, s gyerekeivel Győr 
melletti Börcs községbe köl
tözik, anyjáékhoz. Budapes
ten meg is szüntette gépko
csivezetői munkaviszonyát, 
majd Győrbe utazott, s papí
ron elintézte fia iskolai, kis
lánya óvodai elhelyezését. 
Amikor azonban szeptem
ber 18án visszajött Érdre a 
gyerekért, volt élettársa kö
zölte, meggondolta, mégsem 
adja oda a kislányt, s egyben 
megfenyegette, ha elvinné, 
feljelenti őt a feketefuvaro
kért. T. ekkor úgy érezte, 
nem érdemes tovább… Bú
csúlevelet írt, bár abból nem 
lehet megállapítani, öngyil
kosságra készült csak, vagy 
visszatérő képzeleteinek en
gedve Erzsébettel is végezni 
akart. Élettársának megölé
sének gondolata a szeptem
ber eleji tettenéréstől foglal
koztatta T.ot, s bár mint 
vallotta, igyekezett magától 
elhessegetni ezt a rögesz

mét, az mégis mindig kísér
tette.

Szeptember 19én búcsúle
véllel a zsebében T. még egy 
utolsó kísérletet tett és eluta
zott Érdre. Volt élettársa 
ezen a napon azonban újra 
nyersen elutasította, majd 
megismételte, hogy T.nak 
semmi köze a gyerekhez, 
nem ő az apa. A 36 éves gép
kocsivezető ekkor kapott fel 
az asztalról egy kést és 
szúrt… Összesen 15 sebet ej
tett az asszonyon. Erzsébet 
élettelenül rogyott össze. A 
holttestet T. egy aknába dob
ta, majd kislányával Pestre 
utazott. Egy levél kíséreté
ben hagyta az IBUSZlakás
ban, s ezt követően eltűnt. 
Két napig bolyongott Pest 
határában, de az öngyilkos
sághoz nem volt bátorsága. 
Végül felhívta a 07et.

Tizenkét évi fegyház
A Pest megyei Bíróságon 

dr. K. Piroska tanácsa külö
nös kegyetlenséggel elköve
tett emberölés büntettében 
mondta ki bűnösnek T. J.et, 
és 12 évi fegyházra ítélte a 
büntetlen előéletű vádlottat. 
Az ügyész az ítéletet elfo
gadta. A védő szerint vi
szont a bíróság tévesen mi
nősítette a bűncselekményt, 
s erős felindulásban elköve
tett emberölés megállapítá
sáért – amelynek büntetési 
tétele 2–8 évi szabadság
vesztés – védencével együtt 
fellebbezett a Legfelsőbb 
Bírósághoz.

Babus Endre
Pest Megyei Hírlap

1980. február 3.

Urbán LászLó – sajtótükör



I. ÉRDI ROCK ARÉNA KONCERT
2018.március 3. 18:00

ÉRD Aréna

Jegyek válthatóak elővételben az ÉRD Aréna jegypénztárában,
valamint a jegymester.hu weboldalon. Kapunyitás: 17:00
Jegyár elővételben: 3990 Ft Jegyár a koncert napján: 4990 Ft
– helyfoglalás érkezési sorrendben a küzdőtéren és a lelátón
Bővebb információ: info@erdarena.hu vagy facebook.com/erdarena.hu
2030 Érd, Velencei út 39-41., 06 23 361 431
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www.erdarena.hu
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+36 (70) 222-8212
Tölgy, bükk, akác hasított tűzifa
– kalodázva vagy
– ömlesztve köbméterben
– több féle fabrikett
– német barnaszénbrikett
– fűrészpor
Egész évben folyamatosan.

www.keller-ppppark.hu/tuzifa Tárnok Állomás u. 2.
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OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
55
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79

12 | 2018. február 14. |    program

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
Felhívjuk kedves látogatóink 
figyelmét, hogy pénztárunk 
nyitvatartási ideje  február 1-jétől a 
következők szerint változik:
Hétfő:  Zárva
Kedd:  8.30–16 óráig
Szerda:  8.30–16 óráig
Csütörtök:  12–19 óráig
Péntek:  Zárva
A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával nyit a 
pénztár!
Megértésüket köszönjük!

PROGRAM
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!
Imádok férjhez menni!
Zenés vígjáték
Február 18-án, vasárnap 15 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
A Napvirág Zenekar farsangi koncertje

10 órakor óvodás, 14 órakor kisiskolás 
csoportoknak
Február 19-én, hétfőn

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Erdély felé indultam…
Dr. Nemes Erzsébet fotográfiái
Megtekinthető február hónapban

KAMARATEREM
Negyvenből 5
M. Nagy Péter fotókiállítása
Megtekinthető március 6-ig

KLUBÉLET
KÉZMŰVES KLUB
Szövőeszköz készítése és szövés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 17-én, szombaton 10 órakor

SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

ELŐZETES
CSALÁDI MATINÉ
Az Alma együttes farsangi koncertje
Jegyek elővételben kaphatók a műve-

lődési központ pénztárában. Belépő 
1900 Ft
Február 25-én, vasárnap 11 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

PROGRAM
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Minden pénteken, 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Minden pénteken, 14 órakor
Ökofilmklub
Érd – Holnap
A belépés ingyenes
Február 17-én, szombaton 17 órakor
Tücsökszabi farsangi móka
Interaktív gyerekkoncert
Belépőjegy 750 Ft
Február 18-án, vasárnap 10 órakor
Babahordozó és Mosható Pelenka 
Klub
A részvétel ingyenes
Február 19-én, hétfőn 10 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Senior torna
Február 21-én, szerdán 9.30 órakor
Kerekítő gyerekfoglalkoztató
Február 21- én, szerdán 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
Február 21-én, szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Február 21-én, szerdán 16.15 órakor

ELŐZETES
A déli jégvilág csodái
Fotós expedíció az Antarktiszon
Kércz Tibor fotóművész élménybeszá-
molóval egybekötött vetített képes 
előadása.
Február 24-én, szombaton 17 órakor
A szorgos és a lusta lány
Mesejáték 1 felvonásban
Ajánlott 3 éves kortól. Belépőjegy: 750 Ft
Március 25-én, vasárnap 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő 
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR

Szlovénia rejtett kincsei
Dr. Somosi Gábor előadása
Február 27-én, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon
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FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás
Hunyadi Mátyás születésének 575. és 
magyar királlyá választásának 560. 
évfordulója alkalmából meghirdetett 
Mátyás király-emlékév alkalmából
Február hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Mackó-nap
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Február hónapban
BABA-MAMA KLUB
Február 23-án, pénteken 10 órakor

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Farsang
Február hónapban

PROGRAM
Farsangi mesedélután kézműveskedéssel
Február 15-én, csütörtökön 17.30 órakor
Retro diavetítés
Február 22-én, csütörtökön 17.30 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17 óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2. Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva 
10–18 óráig

VERNISSZÁZS
George Kégl kiállítása
A tárlatot megnyitja Szalay Ágnes 
művészettörténész
Február 23-án, pénteken 18 órakor

FEBrUár 19., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 EUbility Group Békéscsabai ENKSE–Érd 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem    
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

FEBrUár 20., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 SZIRTES EDINA MÓKUS 
21:15 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:10 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–Dunaharaszti MTK  
 (A 2017.09. 30-ai mérkőzés ismétlése) 
23:50 Műábránd
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

FEBrUár 21., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 85/90. rész
21:00 Próbajáték
 dokumentumfilm
21:50 Egy nap a világ
 dokumentumfilm

22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

FEBrUár 22., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 138. rész
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 EUbility Group Békéscsabai ENKSE–Érd  
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll Percek 
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00   Híradó
 0:15 Tűzijáték

FEBrUár 23., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 138. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm
21:20 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:50 Mozgás
 sportmagazin
 23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

FEBrUár 24., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás
 sportmagazin
20:50 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:20 Próbajáték 
 dokumentumfilm
22:10 Bibliai Szabadegyetem 85/90. rész
23:10   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

FEBrUár 25. VASárNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 138. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm
22:00 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
 0:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:30  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
  Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Meg  bízott tagok a választási bizottságokba
A Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak 
(OEVB) a választott tagokon felüli további egy-egy tagját, illetve a 
szavazatszámláló bizottságok további 2–2 tagját a választókerület-
ben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, valamint a függet-
len jelölt bízza meg.
A választási bizottságok megbízott tagjait – a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 30. § (2) bekezdésének megfelelően – legkésőbb a válasz-
tást megelőző 16. napon lehet bejelenteni. A 2018. április 8-ai országgyűlési 
képviselő-választás delegálási határideje:

2018. március 23-án 16.00 óra.
A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők 
választásán jelöltként indulhat.
Az OEVB megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló 
bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelen-
teni.
A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem 
lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, a képviselő, az alpolgár-
mester, a jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda 
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
valamint a jelölt.
A megbízott tagok bejelenthetők a Választási Irodán (2030 Érd, Alsó u. 1.), 
részletes tájékoztatást az iroda munkatársai a 06-23-522-374-es, a 06-23-
522-300/201 telefonszámon vagy személyesen adnak.

Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztöndíjban és az Esélyte-
remtő Ösztöndíjban részesülő tanulókat, hogy az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 
30/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján a fél-
évi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj tovább-
folyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni 
kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára 
adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hi-
ánypótlásra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösz-
töndíj folyósítását meg kell szüntetni.
Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza 
fsz.) személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humán 
Iroda címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közérdekű felhívás

Közérdekű tájékoztató

A hét minden napján,  
0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:
  Intézményvezető:  20/231-6273
  Utcai szociális munkás: 20/376-5363
  Krízis koordinátorok: 20/576-9021
 20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561
Polgárőrség: 30/621-2596
Hajléktalanszálló: 20/336-8773
Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306
Mentő: 104; 112
Orvosi ügyelet
  Gyermekorvosi ügyelet 23/365-770
  Felnőttorvosi ügyelet 23/365-274

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe vevő 

személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnyeze-
tükben történő biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok 
ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezeté-
ben végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 
gondozó ápoló OKJ;

•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. március 5. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/292/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

•	 elektronikus úton Galambosné 
Póder Mária részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Galambosné Póder 
Mária részére, Pest megye, 2030 
Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag 

a megjelölt végzettséggel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. március 9.

Az Érdi Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges 

feladatok: intézményi takarítói 
feladatok.
Munkakör betöltésének felté-
telei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának fel-
tételei:
•	 önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyít-

vány másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázatok elbírálását 
követően azonnal.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. február 19. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatos további 
információt Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt a 23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Gárdo-
nyi Géza út 1/b).

•	 elektronikus úton, a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. február 21.

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Képviselőjelölt ajánlása
a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési 
képviselő-választáson az egyéni választókerületben 
független jelöltek és pártjelöltek indulhatnak. je-
löltet ajánlani ajánlóíven lehet. ahhoz, hogy valaki 
jelöltként indulhasson legalább 500 választópolgár 
ajánlása szükséges. 
Az ajánlóíveket a független jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve az NVB által nyilvántartásba vett 
jelölő szervezet igényelheti az illetékes választási irodától, 
ahol az ajánlóív igényléséhez szükséges nyomtatvány is 
beszerezhető.
Az ajánlóívek nyomtatását és átadását a Választási Iroda 
február 19-én, 8.00 órakor kezdi meg. Ajánlás gyűjtése csak 
a Választási Iroda által hitelesített ajánlóíven történhet.
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, aki a választókerü-
letben választójoggal rendelkezik (Pest megyei 1. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerület – OEVK – területe: 
Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint).

jelöltet ajánlani  
2018. március 5-én 16.00 óráig lehet.

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait 
(név, lakcím, személyi azonosító, anyja neve) azonban más 
is rávezetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több jelöltet 
is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy alkalommal. Az ajánlás 
nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló-
íven feltünteti a nevét és aláírását.
nem gyűjthető ajánlás:
•	 az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyén 

munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg mun-

kavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettség teljesítése közben;

•	 a Magyar Honvédségnél és a központi államigazga-
tási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől 
a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak telje-
sítése közben;

•	 tömegközlekedési eszközön;
•	 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek 

hivatali helyiségében;
•	 felsőoktatási és köznevelési intézményben;
•	 egészségügyi szolgáltató helyiségében.
az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny!
a szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvény-
telen!
Az összegyűjtött ajánlásokat a Választási Iroda ellenőrzi, a 
szükséges számú ajánlást elért jelöltet a Választási Bizott-
ság – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – 
nyilvántartásba veszi.
az ajánlások gyűjtésének befejezése után valameny-
nyi ajánlóívet – az üresen maradtat is! – át kell adni 
a választási irodának.
Az ajánlóívek leadásának elmulasztása bírság kiszabását 
vonja maga után. A bírságot a Választási Bizottság szabja 
ki hivatalból, mérlegelésre nincs lehetősége, és méltányos-
ságot sem gyakorolhat. A bírság összege minden be nem 
nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének a fele, azaz 10 000 Ft/ív. A bírságot akkor is meg 
kell fizetni, ha az ajánlóív elveszett vagy megsemmisült.

a központi névjegyzékkel kapcsolatos teendőkről
tisztelt választópolgár!
Ha Ön
•	 magyar állampolgár,
•	 betöltötte a 17. életévét, vagy még azt 

megelőzően házasságot kötött,
•	 rendelkezik bejelentett magyarországi 

lakcímmel és
•	 nincs kizárva a választójogból,
akkor automatikusan felvételre került 
a központi névjegyzékbe.
A központi névjegyzékbe való felvétel alap-
ján a választást megelőző második napig
•	 kérheti nemzetisége tagjaként történő 

névjegyzékbe vételét az országgyűlési 
választásra is kiterjedően, amennyiben 
azt korábban nem tette meg (az április 
8-ai választásra vonatkozóan március 
23-ig),

•	 a szavazáshoz segítséget igényelhet,
•	 megtilthatja személyes adatai kiadását.
Kérelmét a fenti időtartam alatt módosít-
hatja vagy törölheti is.
a kérelmet benyújthatja
•	 online a www.valasztas.hu vagy a 

www.magyarorszag.hu oldalon.
•	 (http://www.valasztas.hu/kerelmek-

magyarorszagi-lakcimmel-rendelke-
zoknek és

•	 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/
szolgaltatasok/Valasztasi_nevjegyzek-
kel_kapcs_kerelmek.html)

•	 kitöltött formanyomtatványon levélben 
a lakóhely szerinti helyi választási 
irodához (Helyi Választási Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1.)

•	 kitöltött formanyomtatványon sze-
mélyesen a helyi választási irodához 
(Polgárok Háza, Alsó utca 3. Földszint 
2. sz. iroda)

•	 vagy a Polgárok Háza földszintjén 
működő Ügyfélszolgálaton.

nemzetiségi regisztráció
Ha ön a 13 elismert magyarországi 
nemzetiség valamelyikéhez tartozik, 

az adott nemzetiség melletti rubrika 
bejelölésével kérheti, hogy a köz-
ponti névjegyzéken nemzetiségének 
megnevezése kerüljön feltüntetésre. 
ezáltal ön részt vehet a megjelölt 
nemzetiség nemzetiségi önkormány-
zati képviselőinek választásán (a 
nyomtatvány a-val jelzett pontja).
A kérelemben csak egy nemzetiség 
jelölhető meg.
Amennyiben Ön az országgyűlési 
képviselők választásán az egyéni jelölt 
mellett nem pártlistára, hanem helyette a 
nemzetiségének országos önkormányzata 
által állított listára kíván szavazni, úgy 
ezt a kérelem „B” pontjának bejelölésével 
kérheti.
Ha kérelmét már korábbi választás 
alkalmával benyújtotta, azt nem kell 
megismételnie, visszavonásig érvényes, így 
jelenleg is a korábban megjelölt nemze-
tiség választójaként szerepel a központi 
névjegyzékben.
a fogyatékossággal élő választópolgá-
rok segítése
•	 Ha Ön vak vagy gyengén látó, kérheti, 

hogy a szavazás helyéről és idejéről 
szóló értesítőt a Nemzeti Választási 
Iroda Braille-írással készítse el az Ön 
számára – a nyomtatvány C-vel jelzett 
pontja;

•	 Ha Önnek nehézséget jelent az írott 
szöveg elolvasása vagy megértése, 
kérheti, hogy a választással kapcsolatos 
tudnivalókról egyszerűsített, könnyített 
tartalommal és szövegezéssel készült 
tájékoztatót küldjön meg a választási 
iroda az Ön részére – a nyomtatvány 
D-vel jelzett pontja;

•	 Ha Ön vak vagy gyengén látó választó-
polgár, kérheti, hogy a szavazat önálló 
leadásának segítésére egy Braille-írás-
sal ellátott szavazósablont biztosítson 
a választási iroda a szavazóhelyiségben 
az Ön részére – a nyomtatvány E-vel 
jelzett pontja;

•	 Ha Ön mozgásában korlátozott, 
kérheti, hogy olyan szavazóhelyiségben 
szavazhasson, amely akadálymentesen 
megközelíthető – a nyomtatvány F-fel 

jelzett pontja.
Ha kérelmét már korábbi választás 
alkalmával benyújtotta, azt nem kell 
megismételnie!
a személyes adatok kiadásának 
megtiltása
Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa 
a névjegyzékben szereplő név- és 
lakcímadatainak kampánycélú kiadását, 
illetve arra is, hogy megtiltsa, hogy a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
szereplő adatait közvetlen üzletszerzés, 
piackutatás, tudományos kutatás, 
közvélemény-kutatás céljából kiadják – a 
nyomtatvány G-vel és H-val jelzett pontjai.
Ha kérelmét már korábban benyújtotta, azt 
nem kell megismételnie!
a kérelmek kitöltésénél az alábbiakra 
hívjuk fel a figyelmet:
•	 A kérelmező személyes adatait tartal-

mazó rész minden pontjának (1–5. 
pont) kitöltése kötelező (a 2. pont 
kitöltése férfiak esetén is kötelező!). 
Az adatokat a magyar hatóság által 
kiállított okiratában szereplő adatokkal 
egyezően kell megadni, különös figye-
lemmel a személyi azonosítóra.

•	 A kérelem 6. C pontját csak abban az 
esetben kell kitölteni, ha Ön a választási 
iroda döntését nem a lakcímére kéri.

•	 A papír alapon benyújtott kérelmet 
dátummal és aláírással kell ellátni.

HelYi válasZtási iRODa

Közérdekű tájékoztatás

Közérdekű tájékoztató

Mit kell tudni a szavazás helyéről?

ÉRTESÍTŐ
Az április 8-ai választáson Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltün-
tetett szavazókörben szavazhat. A szavazókörök címjegyzékét megtalálja a 
www.erd.hu honlapon, valamint az Érdi Újságban.
a választás helyéről és idejéről szóló értesítőt a nemzeti választási 
iroda küldi meg önnek, február 19-ig.
Amennyiben nem kapott választási értesítőt, a Helyi Választási Irodától (Érd, 
Alsó utca 3. fsz. 2; Tel.: 06-23-522-326; e-mail: valasztas@erd.hu) kérheti an-
nak megküldését.

Hogyan szavazhat,
ha mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága,

illetve fogva tartása miatt gátolt?

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolt, a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet 
mozgóurnát.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési 
helyét, anyja nevét és személyi azonosítóját – az okmányaiban szereplő ada-
tokkal megegyezően – és a kérelem indokát.
Mozgóurnát a szavazás napján 15.00 óráig – szintén írásban – a 
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni 
a mozgóurnával.

Hogyan szavazhat,
ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik?

ÁTJELENTKEZÉS
Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakcíme szerinti szava-
zókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre 
irányuló kérelmet nyújthat be a lakcíme, tartózkodási helye szerinti 
helyi választási irodához. 
A kérelemnek legkésőbb április 6-án meg kell érkezni a választási irodához. 
A kérelem benyújtható személyesen (Érd, Alsó u. 3., fsz. 2.), levélben (2031 
Érd, Postafiók 31.) vagy elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül 
(http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezok-
nek).
A helyi választási iroda a kérelem alapján törli a választópolgárt a lakcíme 
szerinti szavazóköri névjegyzékből, és egyidejűleg felveszi az általa megjelölt 
település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. Erről a választópolgárt – a 
kérelemben megjelölt módon – értesíti.
Az átjelentkező választópolgár a szavazás napján az Értesítőn szereplő szava-
zókörben adhatja le szavazatát.
Átjelentkezők szavazására kijelölt szavazókör Érden – 5. számú szavazókör, dr. 
Romics László Egészségügyi Intézmény – Felső u. 39–41.

Hogyan szavazhat,
ha a szavazás napján külföldön tartózkodik?

SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szava-
zás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik kül-
képviseleten (diplomáciai és konzuli képviseleten) adja le szavazatát.
a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek a szavazást 
megelőző nyolcadik napon, azaz március 31-én 16.00 óráig be kell 
érkeznie a Helyi választási irodához. 
A kérelem benyújtható személyesen (Érd, Alsó u. 3., fsz. 2.), levélben (2031 
Érd, Postafiók 31.) vagy elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül 
(http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezok-
nek).
A Helyi Választási Iroda – a kérelemben megjelölt módon – értesíti Önt a kül-
képviseleti névjegyzékbe vételről, a szavazás pontos helyéről (nagykövetség 
vagy konzulátus pontos címe) és a szavazás idejéről.
Valamennyi kérelemhez nyomtatvány tölthető le a www.erd.hu/valasztasok 
oldalról

HelYi válasZtási iRODa

Közérdekű tájékoztatás
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Szelektív hulladékgyűjtő járatok a 2018. évben
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.19; 2018. 03.19; 2018.04.16; 
2018.05.21; 2018.08.18; 2018.07.16; 
2018.08.20; 2018.09.17; 2018.10.15; 
2018.11.19; 2018.12.17.

UTCALISTA
Aba, Ábel, Ádám, Ágoston, Ajtony, Ákos, 
Aladár, Álmos, András, Antal, Ányos, Árpád, 
Attila, Balatoni, Diósdi 6-tól végig, Diósdi 
11-től végig, Magdolna, Mályva, Marcella, 
Margaréta, Margit, Mária, Márta, Matild, 
Mécsvirág, Melánia, Muskátli, Napvirág, 
Nárcisz, Natália, Nefelejcs, Nóra, Nőszirom, 
Orchidea, Orgona, Őszirózsa, Pemetefű, Pi-
pacs, Poprád, Porcsinrózsa, Puszpáng, Rába, 
Rábca, Rákos, Rebarbara, Repkény, Rezeda, 
Ricinus, Rima, Rózsa, Sajó, Sárd 2–40 között, 
Sárd 1–29 között, Sárvíz, Sebes, Séd, Sió, 
Szalajka, Szalvia, Szamos, Szarkaláb, Szegfű, 
Szinva, Tó köz, Tulipán, Viola.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.20; 2018.03.20; 2018.04.17; 
2018.05.15; 2018.08.19; 2018.07.17; 
2018.08.21; 2018.09.18; 2018.10.16; 
2018.11.20; 2018.12.18.

UTCALISTA
Apály, Aranyos, Árva, Barca, Béga, Berettyó, 
Berezna, Bodrog, Budafoki, Csele, Csermely, 
Dagály, Dráva, Duna, Ér, Erna, Forrás tér, 
Galga, Garam, Hanság, Hernád, Homoród, 
Hortobágy, Ipoly, Kapos, Kerka, Körönd tér, 
Kőrös, Küküllő, Laborc, Lajta, Láp, Lapály, La-
torca, Lendva, Marcal, Maros, Meder, Morva, 
Mura, Nádas, Néra, Nyárád, Nyitra, Olt, 
Ondava, Patak, Sárd 42-től végig, Sárd 31-
től végig, Sás, Sulák, Száva, Talabor, Tállya, 
Tarcal, Tárna, Temes, Terasz, Tétényi, Tisza, 
Topoly, Túr, Túróc, Visó, Zagyva, Zala, Zápor, 
Zuhatag, Zsil, Zsilip, Zsitva.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.21; 2018.03.21; 2018.04.18; 
2018.05.16; 2018.08.20; 2018.07.18; 

2018.08.15; 2018.09.19; 2018.10.17; 
2018.11.21; 2018.12.19.

UTCALISTA
Alsó, Arató, Bojtár, Borona köz, Csordás, 
Csősz, Dózsa György, Eke köz, Felső, Fő, Ge-
reblye, Gereblye, Gizella, Hamzsabég tér, Hö-
sök tere, Ida, Ildikó, Ilona, Irén, Irma, Iskola 
köz, Izabella, Janka, Járom, Johanna, Jolán, 
Jolán dűlő, József Attila, Judit, Juhász, Júlia, 
Jusztina, Kakukkhegyi, Kálvária, Kálvária 
köz, Kantár köz, Kapa köz, Karolina, Kastély, 
Kasza köz, Katalin utca, Kengyel köz, Kerék, 
Kerülő, Keskeny, Keve köz, Kinga, Klára, 
Kocsi köz, Kondás, Kötél köz, Krisztina, Külső 
római, Mecset, Meredek, Molnár, Nyereg köz, 
Pásztor köz, Római, Sugár, Szántó, Szapáry, 
Széles, Szent Mihály tér, Tárcsa köz, Tárcsázó, 
Temető, Vető.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.03.05; 2018.04.02; 2018.05.07; 
2018.06.04; 2018.07.02; 2018.08.06; 
2018.09.03; 2018.10.01; 2018.11.05; 
2018.12.03.

UTCALISTA
Ács, Aknász 24-től végig, Aknász 23-tól 
végig, Ajnácskő, Aszfaltozó 24-től végig, 
Aszfaltozó 21-től végig, Asztalos, Bádogos, 
Bányász, Barlang, Bérc, Betonozó, Bognár, 
Burkoló, Búvár, Csigás, Csillés, Csiszoló, 
Darukezelő, Detrekő, Egervári 70-től végig, 
Egervári 67-től végig, Esztergályos, Faragó, 
Favágó, Fazekas, Felvinci, Fényező, Festő, 
Firtos, Fonó, Földmérő, Földmunkás, Fuvaros, 
Fűrészelő, Fűtő 22-től végig, Fűtő 15-től 
végig, Gépész 32-től végig, Gépész 27-től 
végig, Írottkő, Orom, Ötvös 35-től végig, 
Somoskő, Sóskúti 50-től végig, Sóskúti 71-től 
végig, Szigetvári 90-től végig, Szigetvári 
79-től végig, Szirtes, Vereckei 112-től végig, 
Vereckei 107-től végig, Vihorlát, Visegrádi 82-
től végig, Visegrádi 67-től végig, Zengő.

*

GYŰJTÉSI NAPOK
2018.03.06; 2018.04.03; 2018.05.01; 
2018.06.05; 2018.07.03; 2018.08.07; 
2018.09.04; 2018.10.02; 2018.11.06; 
2018.12.04.

UTCALISTA
Bem köz, Iparos, Kádár utca, Kályhás, Kár-
pitos, Kéményseprő, Kerékgyártó, Kovács, 
Kőműves, Köszörűs, Kövező, Kubikos, Laka-
tos, Mázoló, Mester, Műszerész, Művezető, 
Napszámos, Nyomdász, Olvasztár, Öntő, 
Ötvös 1–33 között, Simító, Szedő, Szénégető, 
Szerelő, Szigetelő, Szövő, Takács, Tekercselő, 
Tetőfedő, Tihany tanya, Tímár, Törökbálinti.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.03.07; 2018.04.04; 2018.05.02; 
2018.06.06; 2018.07.04; 2018.08.01; 
2018.09.05; 2018.10.03; 2018.11.07; 
2018.12.05.

UTCALISTA
Áfonya 26-tól végig, Áfonya 17-től végig, 
Akácfa 30-tól végig, Akácfa 19-től végig, 
Almafa 42-től végig, Almafa 35-től végig, 
Alsóerdősor, Avar 22-től végig, Avar 27-től 
végig, Berkenye, Bokrétafa, Cédrusfa, Cit-
romfa, Cseresznyefa, Cserfa, Cserje, Diófa, 
Ébenfa, Égerfa, Eperfa, Fagyöngy, Felsővöl-
gyi, Fenyőfa, Fenyves köz, Folyondár, Fügefa, 
Fűzfa, Galagonya, Gesztenyefa, Gyertyánfa, 
Haraszt, Hársfa, Jávorfa, Jegenyefa, Juharfa, 
Kökény, Kőrisfa, Körtefa, Köszméte, Luc, 
Lugas, Mahagóni, Makk, Málna, Mandulafa, 
Meggyfa, Mogyorófa, Moha, Narancsfa, 
Naspolya, Nyárfa, Nyírfa, Platánfa, Rekettye, 
Ribiszke, Somfa, Szilfa, Szilvafa, Tiszafa, 
Toboz, Tölgyfa, Tüske.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.03.01; 2018.04.05; 2018.05.03; 
2018.06.07; 2018.07.05; 2018.08.02; 
2018.09.06; 2018.10.04; 2018.11.01; 
2018.12.06.

UTCALISTA
Áfonya 2–24 között, Áfonya 1–15 között, 
Akácfa 2–28 között, Akácfa 1–17 között, 
Aknász 2–6 között, Aknász 1–21 között, 
Almafa 2–40 között, Almafa 1–33 között, 
Árnyas, Aszfaltozó 2–22 között, Aszfaltozó 
1–19 között, Avar 2–20 között, Avar 1–25 
között, Bajcsy-Zs. 72-től végig, Bajcsy-Zs. 
55-től végig, Barackfa, Bogyó, Bokor, Bor-
bolya, Boróka, Bükkfa, Csobánci, Csurgói, 
Daróci, Debrői, Dévai, Dévényi, Drégely, 
Egervári 2-68 között, Egervári 1–65 között, 
Fűtő 2–20 között, Fűtő 1–13 között, Gépész 
2–30 között, Gépész 1–25 között, Hegesztő, 
Salgói, Selmeci, Somogyvári, Sóskúti 2–48 
között, Sóskúti 1–69 között, Szendrői, Szi-
getvári 2–89 között, Szigetvári 1–77 között, 
Szovátai.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.03.02; 2018.04.06; 2018.05.04; 
2018.06.01; 2018.07.06; 2018.08.03; 
2018.09.07; 2018.10.05; 2018.11.02; 
2018.12.07.

UTCALISTA
Aradi 40-től végig, Aradi 31-től végig, 
Bakonyi 36-tól végig, Bakonyi 35-től végig, 
Bihari 30-tól végig, Bihari 29-től végig, 
Bikszádi, Borszéki, Börzsönyi, Brassói, Bükki, 
Cserhalmi, Cserhát, Csúcs, Fátra, Füzérvári, 
Hargitai, Hegyalja, Iglói, Kalotaszegi, Kárpáti, 
Késmárki, Kolozsvári, Komáromi, Korompai, 
Korponai, Kőhalmi, Körmöczi, Kőszegi, 
Krasznahorka, Liptói, Lőcsei, Mátra, Mecseki, 
Murányi, Naszályi 50-től végig, Naszályi 
37-től végig, Radnai 48-tól végig, Radnai 
45-től végig, Rozsnyói, Tárnoki köz, Tárnoki 
110-től végig, Tárnoki 141-től végig, Tátra, 
Temesvári, Tordai, Torockói, Tömösi, Törcsvári, 
Trencsényi, Tusnádi, Ungvári, Vereckei 2–110 
között, Vereckei 1–105 között, Visegrádi 
2–80 között, Visegrádi 1–65 között, Zilahi, 
Zólyomi.

Közérdekű tájékoztatás

Az  avarégetés szabályainak betartására
Tisztelt Érdi Lakosok!

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja 
az ingatlanok, valamint a közterületek tisztán 
tartását, a virágzó kertváros kialakítását és an-
nak fenntartását.
Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyel-
mét az ingatlanok és közterületek tisztán-
tartásáról és a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak betartására.
Az érdi lakosok, és a városvezetés közös érdeke, 
hogy városunk élhető legyen, erre tekintettel 
a kert tisztán tartása céljából az avar, illetve a 
kerti hulladék Érd teljes területén az alábbi idő-
pontokban elégethető: 

február 15. és április 30., valamint 
október 15. és november 30. közötti 

időpontokban. 
Az avar és kerti hulladék égetése során az aláb-
bi tűzvédelmi szabályokat szükséges betartani:

•	 Avart és kerti hulladékot legyenek 
szívesek kizárólag jól kialakított tűzrakó 
helyen és telken égetni oly módon, hogy 
az az emberi egészséget és a környezetet 
ne károsítsa, és az égetés hősugárzása 
által kár ne keletkezzen,

•	 az avar és a kerti hulladék égetése során 
ne égessenek kommunális, állati eredetű, 
valamint ipari eredetű hulladékot (pl. 
PVC, veszélyes hulladék),

•	 az avar és kerti hulladék égetése során 
a tűzrakás, valamint a tüzelőberendezés 
elhelyezése során kiemelten figyeljenek, 
hogy az égetés ne jelentsen tűz- vagy 
robbanásveszélyt, az égetés során a tüzet, 
valamint a tüzelőberendezést legyen szí-
vesek őrizni, azt őrizetlenül hagyni nem 
szabad. Amennyiben mégis veszély állna 
fenn, vagy a tűzre továbbiakban nincsen 
szükség, a tüzet azonnal legyenek szíve-
sek eloltani.

•	 annak elkerülése érdekében, hogy az 
égetés során baleset vagy kár keletkez-
zen, valamint hogy a tűz ne terjedjen 
tovább annál, mint amire szükség van, 
mindig tartsanak maguknál olyan esz-
közöket vagy felszereléseket, amelyekkel 
a tűz terjedése megakadályozható, a tűz 
eloltható.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét az 
avarégetéssel összefüggő tiltó szabályokra:
•	 tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve 

az ezeket megelőző napokon délután 
16.00 óra után, valamint abban az eset-
ben, ha az illetékes miniszter tűzgyújtási 
tilalmat rendel el.

•	 tilos továbbá az orvosi rendelők, hitéleti 
középületek, az iskolák, az óvodák, és a 
szociális intézmények 100 méteres kör-
zetében munkanapokon 18.00 óra előtt, 
valamint hitéleti középületek esetében a 
szertartás ideje alatt az avar és kerti hul-
ladék égetése.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli 
területen tilos az avar és a kerti hulladék 
égetése kivéve, ha vírusos, baktériumos, 
gombás vagy egyéb fertőzések miatt ke-
rül sor az égetésre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fen-
tiek megsértése esetén a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek megsze-
gésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. 
(XI.7.) önkormányzati rendelet alapján bírság 
kiszabásának van helye.
A bírság összege helyszíni bírság esetén 50 000 
Ft-ig terjedhet, illetve természetes személy 
esetén 200 000 Ft-ig, jogi személy esetén 
1 000 000 Ft-ig közigazgatási bírság szabható 
ki.
Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a tiszta és 
élhető város megteremtése, valamint mind-
annyiunk egészségének megóvása céljából az 
avarégetéssel kapcsolatos előírásokat önként 
legyenek szívesek betartani. 
 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű felhívás

SOROS
LEBONTANÁ
A HATÁRVÉDELMI
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Amit tudni akarsz a netről…
Megdöbbentő módon növekszik azon lehetőségek szá-
ma, amelyeken keresztül a fiatalok online tölthetik az 
idejüket, illetve kapcsolatot tarthatnak egymással. Új 
közösségi hálózatok bukkannak fel a semmiből, és soha 
nem látott mennyiségű játék kapcsolódik az internetre. 
A gyermekek gyakorlatilag úgy nőnek fel, hogy mindig 
online vannak. Bár ennek számos előnye is van, nem 
szabad megfeledkezni a lehetőségekben rejlő kockáza-
tokról sem, amelyekre abból az alkalomból hívták fel a 
figyelmet a héten két érdi középiskolában is, hogy febru-
ár 6-án volt a biztonságos internet napja.

A Safer Internet Dayt az 
Európai Unió Safer Internet 
Program akciótervének ke
retein belül ma már a világ 
közel 130 országában, köz
tük az Európai Unió mind a 
28 tagállamában megrende
zik, az adott év második hó
napjának második hetének 
második napján.

A Gárdonyi iskolában már 
hagyomány, hogy ebből az al
kalomból kiemelten foglal
koznak az internet veszélyei
vel, buktatóival. Az idei ren
dezvényen viszont nem szak
emberek, hanem maguk a di
ákok álltak társaik elé, és 
beszéltek arról, mit is jelent 
az internetes biztonság, és 
mire kell odafigyelni, ha va
laki a világhálót használja – 
tudtuk meg Pintérné Bernyó 
Piroska iskolaigazgatótól.

Az igazgatónő azt tapasz
talja: a diákok az órák közti 
szünetekben rendszeresen 
használják a mobiltelefont, 
az internetet, úgy, hogy nem 
tartják be – sőt, nem is isme
rik – az ezzel kapcsolatos 
szabályokat. Jellemző példá
ul, hogy fényképeket, videó
kat készítenek a társaikról, 
és ezeket az érintett tudta 
nélkül zárt csoportban vagy 
közösségi oldalakon meg
osztják.

Pintér Imre rendőr alez
redes, bűnmegelőzési ta
nácsadó lapunknak azt 
hangsúlyozta: problémát je
lent, hogy a gyerekek álpro
filokkal lépnek be a közössé
gi oldalukra, nem a saját 
életkorukat megadva, így a 
szolgáltatók beépített szűrői 
nem tudnak működni, és 
megjelennek nem kívánt tar
talmak is. Sok a vásárlással 
kapcsolatos visszaélés, és 
előfordul zaklatás is, ami 
azért is veszélyes, mert nem 
egy megadott időre – például 
az iskolai órákra – korláto
zódik, hanem a nap 24 órájá
ban előfordulhat.

Pintér Imre felhívta a fi
gyelmet egy olyan szabályra 
is, amit sok felnőtt sem tud: a 
közösségi médiában csak 
úgy tehetjük közzé valaki 

más arcképét, ha ahhoz az 
illető is hozzájárul. Tizen
négy év alatti gyerek eseté
ben ehhez a szülő hozzájáru
lása szükséges – tette hozzá.

Az alezredes a diákok
nak hangsúlyozta azt is: aki 
nem munka céljából, hanem 
szórakozásból naponta 
több mint fél órát internete
zik, annál kialakulhat a 
függőség.

– Én nem nagyon interne
tezek. Nagyon odafigyelek 
arra, hogyan használom a 
világhálót, ahogy megnézem 
azt is, hogy aki a közösségi 
oldalon felveszi velem a kap
csolatot, azt személyesen is
mereme, és csak a népsze
rű, ismert oldalakon vásáro
lok – mondta egy tizenkette
dikes lány, Kinga.

– Találkoztam már álpro
fillal belépőkkel, lájkvadá
szokkal, de ezeket könnyű 
észrevenni és elkerülni. 
Arra meg különösképp oda
figyelek, hogy mi kerül fel 

rólam a világhálóra – hang
súlyozta a fiatal lány.

*

Az ÉSZC Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szak
középiskola tizenegyedikes 
tanulói: Rácz Andrea és 
Sallak Anett szintén egy vi
deós prezentációban mutat
ták be a biztonságos inter
nethasználat legalapvetőbb 
feltételeit, például, hogy a 
jelszavát senki se árulja el, 
még a legjobb barátjának 
se. Ha esetleg már megtette, 
azonnal változtassa meg, 
nehogy heccelésből a nevé
ben kínosabbnál kínosabb 
üzeneteket küldjenek és 
posztoljanak.

Rácz Andrea arra is fel
hívta a figyelmet, hogy sok
szor nem minden igaz, ami

vel az interneten találkoz
nak. Azt kérte, hogy diák
társai mindig gondolják vé
gig, hogy mennyire valószí
nű, hogy az adott tartalom 
igaz, legyen szó írott vagy 
videós anyagokról. A téve
sen ismertetett információ
kon túl, a szándékos félreve
zetésen át, a viccesnek tar
tott álhírekig igen széles 
paletta vezeti félre a fiatal 
felhasználókat.

Szó esett arról is, hogy a 
biztonságos internethasz
nálathoz tartozik, hogy át
gondolják, milyen képet töl

tenek fel magukról a közös
ségi oldalakra, mert ugyan 
a különböző felületeken be
állítható, kinek van jogosult
sága megnézni az adott ké
pet, de arra már nincs befo
lyásuk, hogy mások lemen
tike a fényképet és feltöltik 
további oldalakra – így egy 
mulatságosnak vagy va
gánynak tűnő kép később 
igazán kényelmetlen perce
ket szerezhet.

A lányok kitértek arra is, 
hogy az internetes kapcsola
tok mögött lehetnek valódi, 
szoros emberi kötelékek, de 
nem feltétlenül igaz ez min
den világhálón kötött isme
retségre, ezért mindenkinek 
tudnia kell, hogy mondhat 
nemet, ha bátorságát szeret
nék  tesztelni,  ha  provokál
ják vagy ha zsarolni próbál

ják valamivel. Az elfogadá
sért a diákok sok mindenre 
képesek, de meg kell tanul
niuk, hogy szerethetők ön
magukért, és nem azért, 
mert bármit hajlandóak 
megtenni.

A lányok az előadást köve
tően az Érdi Újságnak el
mondták: remélik, hogy se
gíthettek egy kicsit jobban 
megértetni a diáktársaik
kal, hogy az interneten kívül 
is van élet. Sok iskolatársuk 
van, aki egész nap a telefon
ját bújja, de most az előadás 
alatt végig figyelt és megér

tette a videók üzeneteit is, 
amikkel szándékosan az ér
zelmekre szerettek volna 
hatni.

Pintér Imre, az iskola bűn
megelőzési tanácsadója sze
rint az egyik legfontosabb, 
hogy emocionálisan is has
sanak a gyerekekre, mert 
sok esetben csak így jut el az 
üzenet, amit szeretnének 
közvetíteni.

– A mai gyermekek bele
születtek a digitális világba, 
számukra a világháló nem 
csupán a tudás hatalmas 
tárházát jelenti, de alapvető, 
sőt, talán az elsődleges szo
cializációs teret is. Ugyan
akkor a legtöbb fiatal ta
pasztalatlan. Nem tudja, ho
gyan kell okosan, biztonság
gal használni az internetet, 
és nincs tisztában a digitális 

veszélyekkel, illetve 
azok súlyosságával. 
A tudás hiánya 
együtt jár a kiszol
gáltatottsággal, így 
e l e n g e d h e t e t l e n , 
hogy minél korábban 
és minél többet hall
janak a biztonságos 
netezésről. Az inter
net egy színes, infor
mációkban gazdag 
világ megannyi lehe
tőséggel és kocká
zattal. Mára már 
egyértelművé vált, 
hogy az internet se
gítségével olyan vál
tozatos és gazdag 
információkhoz jut
hatnak a gyerekek, 
ami eddig elképzel
hetetlen volt. A kü
lönböző ingerek ön
kifejezésre sarkalják 
a fiatalokat, fejleszti 
a kreativitásukat, 
mikor újabb és újabb 
elragadó ötletekkel 
találkoznak. A kö
zösségi oldalakon és 
chatszobákban tár
sas készségeik fej

lődnek, de több más készsé
güket is fejleszthetik az in
ternet segítségével. Azon
ban tudjuk, hogy eközben 
számos veszéllyel és árta
lommal is találkoznak. A 
leggyakoribb veszélyforrá
sok egyike az agresszió, az 
agresszív tartalmak nézése, 
de zaklatás vagy bántalma
zás áldozatává is válhatnak 
a fiatalok. Fontos, hogy idő
ről időre figyelmeztessük 
őket, bár úgy érzem, hogy 
évről évre jobb a helyzet – 
összegzett Pintér Imre.

QQ ÁK-BNYH

Mindkét iskolában maguk a diákok álltak társaik elé, és beszéltek arról, mit is jelent az internetes biztonság (ké-
pünk a Gárdonyiban készült)

peugeot.hu

Már 3 100 000 Ft-tól*** Csak magánszemélyeknek,
további feltételek

teljesülése esetén.**1Kifinomult technológia
2A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot.
hu honlapot. A finanszírozás forintalapú, fix kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű, pénzügyi lízingkonstruk-
cióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás
társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet, míg
a maximális finanszírozási összeg nem lehet több mint 3 millió forint. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás
feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes
vagyonszerzési illeték. A megadott 0% THM-érték tájékoztató jellegű. A teljes hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. ren-
delet alapján történt. A THM meghatározása az aktuális szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A tájékoztatás szerinti finanszírozás 2018. január 5-től visszavonásig érvényes.
*Minden 2017. szeptember 4. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 308 személygépkocsi vá-
sárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az
Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással
megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb
eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők
igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények
egyidejűleg teljesülnek.

TARTJA A LÉPÉST!
PEUGEOT301ÚJÚJ PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY1

Csak magánszemélyeknek, további feltételek
teljesülése esetén.**

MOST FIX KAMATOZÁSÚ
0% THM FINANSZÍROZÁSSAL!2

Az új Peugeot 308 modell vegyes fogyasztása: 3,6–5,1 l/100 km, CO
2
-kibocsátása: 94–120 g/km.

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK,
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620
www.peta.hu
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HIRDESSEN ÖN IS
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
hetilapjában 25 300

példányban

ElÉRHEtőSÉGEk:
E-mail:

ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu
Telefon:

06-23-520-117

Keresse minden héten
a postaládájában!
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Márciusban ÁREMELKEDÉS lesz!
RENDELJENMOST tavalyi áron!
MűaNyag NyíLÁSzÁRóKMOST 7 Év gaRaNciÁvaL!
Műanyag ablak IDEI GYÁÁRI ÁÁRON Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁÁRON

EMa Európai Minőség ablakgyártó Kft. 2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
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Árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

Mindenre van
megoldásunk!
Kérje ajánlatunkat!
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

Érdeklődjön az alábbi telefonszámokon.
Telephely: Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés: +36-30/241-1509

+36-30/939-0441

EladóTűzifa Ercsi
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Keményfa konyhakészen: 32.000 Ft/em3+ szállítás
Akác konyhakészen: 35.000 Ft/em3 + szállítás
Éger félkemény konyhakész: 28.000 Ft/em3 + szállítás
Akciós deszka tűzifa: 25.000 Ft/em3 + szállítás

Ugyanezen fák 2m-es rönkben:
2500 Ft/em3 engedménnyel!

Kamion tételbenméterfa akciós áron rendelhető!
Mennyiségi ésminőségi garanciát vállalunk.

Áraink az áfát tartalmazzák. Áraink visszavonásig érvényesek.
Akcióink a készlet erejéig tart.
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9 hónap, 9 alkalom
Február első keddjén elindította várandósságra, szülésre, 
szoptatásra felkészítő, kilenc alkalomból álló tanfolya-
mát a Kötelék – Érd térségi Közösség a Családokért.

A szaktanácsadókból, or-
vosokból, édesanyákból ala-
kult civil csoport évek óta tart 
felkészítő tanfolyamokat a 
(leendő) anyukáknak, ingye-
nesen. A kilenc találkozóból 
álló tanfolyamon a várandós-
ság alatti átalakulástól a szü-
lésben részt vevő segítőkőn át 
a szoptatás fontosságáig és a 
gyermekágyas időszakig 
minden olyan téma szóba ke-
rül, ami a babavárókat érde-
kelheti. Az összes foglalkozá-
son nem kötelező részt venni, 
de érdemes – mondta érdeklő-
désünkre Bognár Krisztina 
védőnő, laktációs szakta-
nácsadó, aki két társával, 
Csörgő Andrea perinatális 
szaktanácsadóval és dr. Kun 
Judit orvossal, IBCLC laktá-
ciós szaktanácsadóval vezeti 
a tanfolyamot, a szakrendelő 
Alsó utcai bejáratánál lévő 
csecsemőtanácsadóban.

Az első alkalmat február 
6-án tartották, témája az a 
bizonyos kilenc hónap volt, 
azaz a várandósság alatti 
testi és lelki átalakulás.

– Általában hat-nyolc pár 
szokott eljönni a tanfolya-
mokra, de ez mindig változó, 
hiszen nem kötelező minden 
alkalmon részt venni. A kis-
mamáknak javasolni szok-
tuk, hogy hozzák el a párju-
kat is, mivel így az apa is fel 
tud készülni a szülésre, a 
gyermekágyas időszakra, il-
letve a hallottak birtokában 
támogatni tudja őt az esetle-
ges nehezebb helyzetekben – 
mondta Bognár Krisztina, 

akitől megtudtuk azt is, hogy 
az érdeklődők közt volt már 
nagymama és a babát még 
csak tervező hölgy, és olyan 
kismama is, aki már nem az 
első gyermekét várta.

– Engem leginkább a szü-
lés, illetve a csecsemőgondo-
zás témája érdekel. A 21. szá-
zadban az ember sok infor-
mációhoz jut az internet se-
gítségével – túl sokhoz is. Egy 
szakember sokkal hitelesebb 
– mondta az egyik kismama, 
aki kérdésünkre elmondta: 
figyelembe veszi az édesany-
ja tanácsait is.

– Mi már összevitatkoz-
tunk egy-egy kérdésben az 
anyukámmal – mondta egy 
másik kismama, hozzátéve: 
édesanyja ragaszkodik a 
harminc évvel ezelőtti gya-
korlathoz.

– Nagyon sok minden válto-
zott az elmúlt évtizedekben a 
csecsemőgondozás gyakorla-
tában, ahogy az élet más te-
rületein is, hiszen a tudomány 
nagy léptekben halad előre. 
Hogy egy édesanya kire hall-
gat, kinek a tanácsait fogadja 
el, az rajta áll: ez is hatalmas 
változás – egy anyukának 
már nemcsak az önmagával, 
hanem a babájával kapcsola-
tos döntéseket is magának 
kell meghoznia – hangsúlyoz-
ta Bognár Krisztina.

A további találkozók idő-
pontjait és témáit megtalál-
hatják az érdeklődők a csala-
dikotelek.hu honlapon, a szü-
lésfelkészítő menüpont alatt.

QQ Á. K.

Kazinczy érdi követői
Huszonnyolc általános iskolás jutott be idén a Kazinczy 
Szép Magyar Beszéd városi, területi fordulójába, amit 
a gyermekkönyvtárban rendeztek múlt szerdán. A 7–8. 
korosztály nyertese indulhat áprilisban a regionális 
fordulóban. Ezen a megmérettetésen az érdi diákok 
évről évre szép eredményeket érnek el.

Péchy Blanka színmű-
vésznő 1960-ban tett alapít-
ványa indította el a Kazin-
czy Szép Magyar Beszéd 
versenyt, ami közel ötven 

éve töretlenül népszerű a 
nagyobb diákok körében. A 
február 7-ei városi, illetve 
területi megmérettetésen – 
amit a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár rendez évek óta – 
az iskolákban lebonyolított 
versenyeken legjobb ered-
ményt elért tanulói indul-
tak; az 5–6-os korcsoport-

ban 16-an, a 7–8-osban pe-
dig 12-en. Ez utóbbiak közül 
került ki az a győztes, aki 
továbbjutott a regionális 
fordulóba, amit a Dunától 
nyugatra eső megyék és Bu-
dapest tanulóinak április-
ban rendeznek majd, Bala-
tonbogláron – tudtuk meg 
Kondriné Varga Kornélia 
gyermekkönyvtárostól.

– Aki az elmúlt hat évben 
továbbjutott tőlünk a regio-
nális fordulóba, az onnan is 
szép eredménnyel tért haza 
– tette hozzá.

A gyerekek egy szaba-
don választott és egy köte-
lező szöveget olvastak fel. 

A háromtagú zsűri – elnö-
ke Málnási-Szász Myrtill, 
a Százhalombattai Széche-
nyi István Szakgimnázium 
és Gimnázium igazgatója; 
tagjai Nida Judit, a könyv-
tár igazgatóhelyettese és 
Örményi Eszter, a könyv-
tár munkatársa – idén 
Szalma Borkának, a Kő-
rösi iskola nyolcadikos di-
ákjának ítélte az első díjat. 

Mint Borka érdeklődé-
sünkre elmondta, ötödikes 
kora óta vesz részt ezen a 
versenyen, és nagyon sze-
ret olvasni.

Voltak persze olyan diá-
kok is, akik először indultak 
a Szép Magyar Beszéd ver-
senyen – mint egyikük el-
mondta, ő szavalni szokott, 
és kíváncsi volt, hogyan áll-
ja meg a helyét ebben a mű-
fajban.

A legjobbak jutalom-
könyvvel, a többiek elisme-
rő oklevéllel térhettek haza 
a Szép Magyar Beszéd ver-
senyről.

QQ ÁdÁm K.

Eredmények
5–6. évfolyam: I. Rubus Réka 
(Zimándy), II. Szalma Berta-
lan (Kőrösi), III. Bass Borbála 
Janka (Andreetti). Dicséret-
ben részesült: Pentz Marcell 
(Bálint Márton).
7–8. évfolyam: I. Szalma Bor-
ka (Kőrösi), II. Valernovics 
Ágnes (Zimándy), III. Gyárfás 
Helga (Andreetti). Dicséret-
ben részesült: Lévai Olivér 
(VMG).

A zsűri idén Szalma Borkának, a Kőrösi iskola nyolcadikos diákjának ítélte az első díjat
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

Érvényes új típusú targoncavezetői
engedély
(3324 vezetőüléses és 3312
gyalogkíséretű gépcsoportokra)

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

Juttatások: versenyképes alapbér, kiemelkedő műszakpótlék, havi és
féléves bónusz, kafetéria, munkatárs ajánlási program, belépési bónusz,

ingyenes vállalati buszjáratok.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük önéletrajzát küldje el a job@alpine.hu e-mail címre.

Érdeklődni a 06-23-534-122-es telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.
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Fényképes önéletrajzokat a
sterng@pickup4x4.eu címre várjuk

fizetési igény megjelölésével.

A Pickup4x4 Kft
Biatorbágyi telephelyre

munkatársat keres

raktáros ill.
autószerelő/technikus

Fé ké ö él t j k t

munkatársat keres.
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén,
illetve az Érdi Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibake-
resési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok ellá-
tása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség, vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel. Munkarend: műszakos vagy teljes mun-
kaidős (normál, heti 40 órás) munkarend, szükség esetén ké-
szenlét ellátásával.Munkavégzéshelye: Érdi Szennyvíztisztító
Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, juttatá-
sok: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra,
egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső szabály-
zatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely betölthetősé-
gének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés
szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.

ÁLLÁST KÍNÁL

alkatrész raktárost
keres

a XI. kerületbe.
Középfokú végzettség

előnyt jelent.

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet

az alábbi elérhetőségeken
katai.zoltan@homm.hu
vagy 36-20-2369011

Autóbuszokat
üzemeltető kft.
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Ipari kapuk, rakodástechnikai
berendezések szerelésével, szervizelésével
foglalkozó érdi telephellyel rendelkező

vállalkozásunk keres AZONNALI KEZDÉSSEL

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.

Önéletrajzokat az attila.kobli@egd.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.

A pozíció betöltéséhez szakirányú
végzettség, pontos, megbízható,
önálló munkavégzés szükséges.

Előnyök az elbírálásnál:
• építőiparban szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány • alapfokú

angol nyelvtudás.

villanyszerelő kollégát
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Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com
email címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Magas
kereseti lehetőség! Telefon: 06-
30/563-55-44.

20 | 2018. február 14. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná Nyurgát vagy Enzót, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Nyurga nagytestű kutyus, 1 
év körüli kan. Eddigi életében 
sokat éhezhetett, gondozá-
sunkba kerülésekor nagyon 
sovány és félénk volt, de már 
testileg és lelkileg egyaránt 
felépült, energikus és mozgé-
kony felnőtt lett belőle.

Enzo kedves, nagytestűre 
növő, 7 hónap körüli növen-
dék kanocska. Robusztus al-
katú, erős, nagyon mozgé-
kony. Még nevelést igényel, 
értelmes, játékos. Kertes ház-
ba ajánljuk, akár egyedüli 
kedvencnek is alkalmas.

CSALÁDI HÁZ

Érden és környékén minimum 3
szobás családi házat keresek.
06-30-9-515-1-07

KÖZLEMÉNYEK
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága halottunk,

Csíki Ferenc
temetésén részt vettek és

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

VEGYES

Új grillsütő, Karancs gáztűzhely,
tollpárna, paplanok, ágynemű-
tartó, 2 ágyneműtartós heve-
rő+1 ágy, világosbarna cserép-
kályha, könyvek, képek, háló-
zsák, eladók. 06-23-365-991,
06-30-5688942

Időskíséretet, betegkíséretet,
ház/lakásgondnokságot, ügyin-
tézést vállalok, gyakorlattal, le-
informálhatóan. Tel.: 06-30-
834-6494

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megol-
dás érdekel. 06-30/9-515-1-07.

Olcsón eladó hagyományos Haj-
dú mosógép és centrifuga
együtt. 06-30-575-6163

Középkorú, leinformálható hölgy
hétvégi alaptakarítást vállal Érd
parkvárosban. 06-20-2504241

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655
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Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

Érd Megyei Jogú Város
ÖnkorMányzatának
ingyenes hetilapJa
25 300 pÉldányban

elÉrhetősÉgek: 06-23-520-117
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

55
55

73

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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VÁLLALKOZÁS

Agancs felvásárlás kimagasló ár-
ral! Vásárolok hagyatékot, fest-
ményt, bútort, dísztárgyat,
ezen kívül minden olyan, ami
szükségtelenné vált számára.
Készpénzzel fizetem és elszállí-
tom. Ingyenes kiszállás! 06-30-
788-6062

LAKÁS

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Érd lakótelepen 53 nm-es, 4.
emeleti, tehermentes lakás tu-
lajdonostól eladó. 06-30-
6570762

Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Ács, kőműves ésmindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

Vá á l k ó ák t f t é k t
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 55
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Biorezonanciás állapotfelmérés
06-70 365 27 35
www.biovitalstudio.com

Természetgyógyász

Csipkeruha üzlet nyílt Érden!
Menyasszonyi ruhától az egye-
di, hétköznapi öltözékig. Üzlet:
Érd, Budai út 12. 06-30-
2425390

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Számítógépjavítás otthonában,
hétvégén is! Hálózatbeállítás,
telepítés, alkatrészcsere. Tel.:
06-30-9348-011
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LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 55

46
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Szakképzett kertész vállal met-
szést, fakivágást, kertgondo-
zást. Tel.: 06-20-252-3937

Mindenféle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén, illetve az Érdi
Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibakeresési, hibajavítási, karban-
tartási és kapcsolódó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy
• elektroműszerész, vagy villamossággal összefüggő témában szerzett

szakmunkás vagy technikusi végzettség.
• B kategóriás jogosítvány.
Előny: technikusi végzettség, ipari környezetben szerzett üzemeltetési ta-
pasztalat, rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próba-
idővel. Munkarend: műszakos vagy teljes munkaidős (normál, heti 40 órás)
munkarend, szükség esetén készenlét ellátásával. Munkavégzés helye: Érdi
Szennyvíztisztító Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, jutta-
tások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra, egyéb jutta-
tásokra a Társaságunknál hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendel-
kezéseket. Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal,
illetvemegegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Fényképes önéletrajzát
a pozíció megnevezésével, valamint bérigénye feltüntetésével

az allas@veolia.com e-mail címre várjuk.

Feladatok:
• hőközpontok üzemeltetése, szivattyúk-, hőmennyiségmérők cseréje;
• távfűtési rendszerek telepítése, javítása, karbantartása;
• mérőóra állások leolvasása;
• fűtési rendszerekben a kisebb meghibásodások elhárítása.

Elvárások:
• fűtésszerelői és/ vagy gépész és/vagy villanyszerelő végzettség;
• MS Office ismeret;
• „B” kategóriás jogosítvány.

Előny:
• OKJ Kazánkezelő végzettség (2-12 t/h);
• 1-3 év elektromos karbantartásban szerzett gyakorlat.

Amit nyújtunk:
• versenyképes juttatási csomag;
• stabilitás, biztonság, hosszú távú együttműködés;
• széleskörű szakmai tanulási lehetőség egy komplex vállalatcsoportnál.

A munkakör betöltése készenlétek vállalásával jár!

Az Érdhő Kft. Érd lakosságának, valamint számos
közintézményének használati meleg víz ellátásáról

és távfűtéséről gondoskodik.

AZONNALI BELÉPÉSSEL KERESÜNK

KARBANTARTÓ
munkatársat.

Munkavégzés helye: Érd.

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Sóskúti depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
MAGÁRA ISMERT?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a
depo03@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat
+36-30-300-9113, aki szívesen ad további információt és tudja amásodik lépést.

• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
 B kategóriás jogosítványa van

érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden, központhoz közel, tisztvi-
selőnegyedben másfél szobás
bútorozott lakás kiadó, kocsi-
beállási lehetőséggel. 06-30-
89-89-275

A Napfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős

keres!
A közalkalmazotti bérbesorolás

mellett kiemelt cafeteriát, valamint
13. és 14. havi fizetést biztosít.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu

e-mail címen, érdeklődni
a06-23/368-400-as
telefonszámon lehet.

55
58

35

keres!

teljes munkaidősj

keres!

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

Műhely: Érd •Munkavégzéshelye:változó
Jelentkezni e-mailen: info@global-t.hu,

mob.: 06-309-345-713 lehet. 55
38
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Gépész szakirányú végzettséggel
keresünk kollégát törökbálinti
irodaházba. Munkaidő hétköz-
nap 8-17-ig. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.

Vas-Fémker Kft érdi telephelyére
keresünk sofőrt 18 tonnás da-
rus autóra. Feltétel: C jogosít-
vány, Gki kártya, darukezelői
vizsga. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: erd@vasanyag.hu

Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek azonnali kezdés-
sel, egész vagy részmunkaidő-
re, nyugdíjas is lehet. Tel.: 06-
30-6570762.

Érdi székhelyű cégemhez keresek
villanyszerelőket azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel. 06-
30-966-8787

Villanyszerelő fő-, vagy mellék-
állásban segítőt keres. 06-30-
9921341

KIADÓ INGATLAN

40 nm-es külön bejáratú családi
házban lakás kiadó. Kaució
szükséges! 06-70-6146553

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
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OKTATÁS

Hatékony matematika, fizika ta-
nulás kialakítása általános és
középiskolás diákoknak. 06-70-
616-1620

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.
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Sző nyegbombázók és dohióvadászok
Tizenhét arany-, hét ezüst- és tizenegy bronzérmet, va-
lamint négy ötödik, pontszerző helyezést ért el az Érdi 
Spartacus SC, amelynek versenyzői szumóban Dunaha-
rasztin léptek dohióra, míg birkózói Kaposvárott küz-
döttek.

A junior korosztály szá-
mára Kaposvárott rendez-
ték a szabadfogású minősí-
tési versenyt, ahol húsz súly-
csoportban két szőnyegen 
folytak a küzdelmek, egy hí-
ján száz sportolóval.

Sipos Boglárka az 53 ki-
logrammosok között máso-
dik lett a csoportjában, mi-
után a végső győztes Faragó 
Nikolettől kikapott, viszont 
a szerencsi Beregi Lindát 
és a BVSC-s Szarka Szilviát 
legyőzte, így ezüstérmet 
szerzett. Az 57 kilós fiúknál 
Nagy Krisztián, a 65 kiló-
soknál Berta Mike ötödik 

helyen végzett. A 86 kilósok 
mezőnyében az ötfős cso-
portban Végh Richárd har-
madikként zárt két győze-
lemmel, így bronzérmes lett, 
míg Molnár Tamás a 125 
kilósoknál állhatott a dobo-
gó legalsó fokára, hiszen a 
súlycsoport hétfős csoport-
jában három győzelemmel 
zárt, az elődöntőben kika-
pott, de a bronzérmet a kő-
szegi Illés Andrást legyőzve 
szerezte meg. Az egyetlen 
érdi aranyat Kaposvárott a 
92 kilogrammosoknál induló 
Pataki Sámuel jegyezte, 
aki négyfős csoportjának 

mindhárom tagját legyőzve 
lett első! A viadalon az Érdi 
Spartacus SC a csapatver-
seny harmadik helyét sze-
rezte meg a Csepeli BC és a 
Kanizsa BSE mögött.

A szumósok szépszámú 
delegációval vettek részt a 
dunaharaszti viadalon, ahol 
az U14-es és U21-es korcso-
portoknak a magyar bajnoki 
címért zajlott a küzdelem, s 
az érdiek hat alkalommal 
meg is szerezték azt! Ami a 
többi korosztályt illeti, nekik 
a bulgáriai U23-as és felnőtt, 
valamint az utánpótláskorú-
aknak az észtországi Euró-
pa-bajnokságon való indulás 
joga volt a tét. Közülük töb-
ben több korosztályban is 
megmérették magukat. A 
gyermekeknél Gazsi Blan-
ka (45 kg) első, Jakab Ro-

land (25 kg) második, Gazsi 
Nóra (25 kg) és Narancsik 
Levente (25 kg) harmadik 
helyet szerzett.

Az U12-es lányok 45 kilós 
mezőnyében érdi háziver-
senyt rendeztek, az első Ka-
szás Elza, a második Kaszás 
Lilla, a két harmadik Baljer 
Kitti és Gazsi Blanka lettek. 
Ugyanebben a korosztályban 
Narancsik Bence (35 kg), 
Gazsi Máté (45 kg) és Hege-
dűs Nagy Bence (55 kg) 
arany-, Jakab Dániel (40 kg) 
valamint Krokavecz Mátyás 
(50 kg) ezüst-, Finta Patrik 
(50 kg) bronzérmet szerzett.

Az U14-es lányok országos 
bajnokságán Kaszás Elza a 
40, Kaszás Lilla a 45 kilóban 
lett magyar bajnok. Előbbi 
súlycsoportban Baljer Kitti 
lett a második, az 50 kilósok-
nál pedig Baljer Roxána a 
harmadik. A fiúknál Gazsi 
Máté lett országos bajnok 45 

kilóban, míg Jakab Dániel 
(40) kg) és Kovács Dávid (65 
kg) bronzérmet szerzett. Az 
U16-os lányoknál Baljer Ro-
xána megnyerte az 50 kiló-
sok küzdelmeit, míg a fiúk-
nál Madarassy Zoltán (55 
kg) harmadik, Kovács Dávid 
(65 kg) ötödik lett.

Az U18-as korosztályban 
ezúttal csak egy érdi volt, Dél-
czeg Edvárd a 80 kilósoknál 
szerzett ezüstérmet. Az U21-
eseknél Kovács Bence (60 
kg), Délczeg Edvárd (85 kg) és 
Délczeg József (100 kg) is ma-
gyar bajnoki címet szerzett.

A felnőtt nőknél Lemák 
Diána (55 kg) a férfiaknál 
ismételten Kovács Bence (de 
ezúttal 70 kilóban) és Dél-
czeg József lett aranyérmes, 
továbbá Cserveni Jakabo-
vits Zoltán (85 kg) is első he-
lyet szerzett, sőt, az open ka-
tegóriában ötödikként zárt.

QQ Domi

Négy között 
az ÉRD!
Kiélezett csatában vett revánsot a januári bajnoki vere-
ségért az ÉRD női kézilabdacsapata a GVM Europe-Vác 
együttesén. Szabó Edináék a 26–25-ös hazai győzelem-
mel bejutottak a Magyar Kupa március 16-án és 17-én 
sorra kerülő négyes döntőjébe.

Az ÉRD ugyan Karoline 
de Souza hétméteresgóljával 
hátrányba került egy táma-
dás után, de ezt követően Ma-
riama Signaté, Andjela Bu-
latovics és Kiss Nikolett is 
duplázott, sőt, a francia har-
madik és Krpezs-Slezák első 
gólja után az ÉRD szűk ne-
gyedóra alatt 8–5-re húzott 
el. Amikor azonban megtör-
hette volna a dunakanyari 
csapatot a házigazda, akkor 
a kapuban Janurik Kingá-
hoz hasonlóan remeklő Bar-
bara Arenhart megrázta 
magát, s védéseinek is nagy-

ban köszönhetően egyenlí-
tett a Vác. Mégis a szünetre 
Katarina Krpezs-Slezák két 
gólja után az ÉRD vonulha-
tott 15–13-as előnnyel.

A második félidőt pocsé-
kul kezdő Vác első találatára 
hét percet kellett várni, mi-
alatt a káprázatosan játszó 
Kiss Nikolett és Katarina 
Krpezs-Slezák háromszor 
találtak be (18–13). Innen vi-
szont a Vác megint felállt. 
Sőt, Dijana Jovetics négy 
góljával egyenlített, majd a 
hajrában egy újabb játékos 
fogott ki jó perceket, Hámo-

ri Konszuéla két perc alatt 
háromszor is átjátszotta Ja-
nurik Kingát, így az utolsó 
tíz percben már a vendégek-
nél volt a vezetés.

Aztán amikor már figyel-
meztettük magunkat, hogy a 
döntetlen sem jó – merthogy a 
kupa kiírása szerint azonos 
osztályú csapatok esetén 
döntetlennél a vendégegyüt-
tes jut tovább –, jött Janurik 
Kinga dupla bravúrja, na 
meg Tóth Gabriella elké-
pesztően fontos két gólja.

Utóbbira még válaszolt a 
Vác, de Kisfaludy Anett gól-
jára már nem, hiszen Kovács 
Patrícia lövését blokkolták 
a hazaiak, s 26–25-ös győ-
zelmükkel jutottak be a Ma-
gyar Kupa négyes döntőjébe.

– Nagyon jó és fair mecs-
cset játszottunk. Azokban a 
periódusokban, amikor 
megtörhettük volna a Vácot, 
fegyelmezetlenek voltunk, 
nem azt csináltuk, amit kel-
lett volna, ezért a végére egy 
nagyon izgalmas mérkőzés 
kerekedett. Örülünk, hogy 
bejutottunk a négybe, azon 
leszünk, hogy a legjobb telje-
sítményt nyújtsuk és a baj-
nokságba is továbbvigyük 
ezt – értékelt Janurik Kinga.

– Nagy küzdelem volt a pá-
lyán, többször sikerült ellép-
nie a csapatomnak, ami kö-

szönhető volt azoknak a pe-
riódusoknak, amikor a véde-
kezésünk összeállt, illetve 
Janurik Kinga fantasztikus 
teljesítményének. Örülünk a 
továbbjutásnak, lesz egy kis 
lélegzetvételnyi időnk, hogy 
rendezzük a sorainkat – 
mondta Szabó Edina.

Az ÉRD a bajnokságban 
február 17-én a Békéscsaba 
vendége lesz.

A Magyar Kupa négyes 
döntőjének automatikus 
résztvevője a Győr és az FTC. 
A negyedik résztvevő békés-
csabai döntetlenjével a Sió-
fok. Az elődöntőben nincs ki-
emelés, azaz a Győr és az 
FTC már az elődöntőben is 
összekerülhet. Az elődöntő 
párosítását február 15-én ké-
szíti el a Magyar Kézilabda-
szövetség. Q Domonkos

ÉRD–GVM EUROPE-VÁC 26–25 (15–13)
ÉRD Aréna, 1550 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
ÉRD: JANURIK – Krpezs-Slezák7 (2), A. BULATOVICS 2, TÓTH G. 4, 
Kisfaludy 2, SIGNATÉ 4, C. Lassource. Csere: Foggea (kapus), KISS N. 
5, Klivinyi 1, Szabó L., Gávai 1, Roberts. Vezetőedző: Szabó Edina

A Vác elleni mérkőzés sajnos nem ért véget a 
lefújáskor. A vendégek mestere, Szilágyi Zoltán 
a videofelvételek alapján a játékvezetőkkel, a 
versenybírókkal és a hazai szurkolókkal is össze-
kapott.
A Vác állásfoglalása szerint „A mérkőzés lefújását 
követően, ami az ÉRD győzelmével zárult, komoly 
atrocitás érte csapatunk hivatalos személyeit. Ve-
zetőedzőnk, Szilágyi Zoltán a mérkőzés lefújását 
követően, amikor már a meccs utáni indulatok le-
csillapodtak benne, nyugodtan ült a kispadon, és 
várta, hogy játékosaink a nézők köszöntése után 
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Kisfaludy Anett szerezte a négyes döntőt jelentő gólt  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU

FEBR. 24. 18:00
NO

I K
EZ

I L
A
BD

A

VS.VS.
ÉRD VASAS SC

GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!

55
52

46

23sport  | 2018. február 14. |

Szettrablás Gödöllőn
3:1-es vereséget szenvedett a Delta Röplabda Sportegye-
sület a Penta Gödöllői RC U21-es csapatának otthoná-
ban, az NB II-es női röplabdabajnokság alapszakaszá-
nak utolsó, tizennyolcadik fordulójában.

A találkozót eredetileg az 
érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tornacsarnoká-
ban rendezték volna, azon-
ban csőtörés miatt a pálya-
választói jog felcserélésével 
Gödöllő adott otthont a baj-
nokinak.

A mérkőzésen Tombor 
Bori nem tudott részt venni, 
ezért Darvas Hannára há-
rult a feladat, hogy szervez-
ze a játékot, aki fiatal kora 
ellenére remekül 
helytállt a poszt-
ján. Az egész csa-
pat jól játszott a 
vereség ellenére, 
szoros és izgal-
mas játékra kész-
tette a házigazdá-
kat. Ráadásul a 
harmadik szettet 
sikerült is meg-
nyernie Laub Re-
gináéknak, ám 
3:1-es vereséget 
szenvedtek.

– Nagyon elé-
gedett voltam a 
lányokkal, hi-

szen nem feltett kézzel men-
tünk. Eleve egy vis maior 
helyzet miatt nem tudtunk 
hazai pályán játszani, eh-
hez képest a lányok nagyon 
odatették magukat. Darvas 
Hanna maximálisan helyt-
állt, nagyon büszke vagyok 
rá, hiszen ő tavaly még az 
országos minibajnokság-
ban játszott – értékelt Dö-
mötör-Mátrai Beáta veze-
tőedző. n PP

Tov ábbra is veretlen  
a felkészülés
3–2-es győzelmet aratott a Merkantil Bank Liga NB II 
kilencedik helyén telelő Budaörs ellen az Érdi VSE NB 
III-as csapata.

Most sem volt sokkal több 
cserelehetősége Limperger 
Zsoltnak, mint múlt héten a 
Tiszaújváros ellen, hiszen 
ugyan Kónya Benjámin, 
Kárász Krisztián, Balázso-
vics Máté és Melczer Vilmos 
visszatért, ám a maródiak 
táborát Ebedli Zoltán, Tár-
kányi Gergő és Németh Gá-
bor Vince gyarapította, így 
csupán két cserével, a 19 
éves, legutóbb Biatorbágyon 
szereplő, Limperger Zsoltnál 
próbajátékon szereplő Kal-
már Domonkossal és Borek 
Norberttel vágott neki a mér-
kőzésnek az Érdi VSE.

A múlt heti esős, havas 
mérkőzés után ezúttal verő-
fényes napsütésben játszot-
tak a csapatok. Az érdiek 
hamar megszerezték a veze-
tést, amikor Balázsovics 
Máté jobb oldali beadására 
Melczer Vilmos remekül ér-
kezett a röviden, s bólintott 
Kemenes Szabolcs kapujá-

ba. Az érdi előny azonban 
nem tartott sokáig, a Buda-
örs lendületes kontrából Fo-
dor Dániel találatával 
egyenlített.

Ezt követően a szünetig 
nagy harc dúlt a mezőnyben, 
s mindkét csapatnak meg 
voltak a lehetőségei, de eze-
ket nem tudták kihasználni.

A fordulás után azonban a 
kapuban Kertész Ferencet 
váltó Borek Norbert mellett 
passzolt az érdi kapuba Pe-
thő Bence, megfordítva a 
mérkőzést a vendégek javá-
ra, akik eddigi felkészülé-
sük nyolc meccsén nem 
szenvedtek vereséget.

A sokszor kemény me-
zőnyjátékban Kónya Benjá-
mint le kellett cserélni, ami-
kor Palincsár Martin arcon 
könyökölte, orrnyergéből 
pedig ömlött a vér.

Az időközben beálló pró-
bajátékos, Kalmár Domon-
kos lendületesen, harcosan, 

a labdát jól megjátszva szállt 
be, s távoli lövésig is eljutott.

Majd a hajrá előtt az érdi-
ek büntetőt harcoltak ki, me-
lyet Melczer Vilmos értékesí-
tett. A végjátékban pedig 
Kárász Krisztián a kapufát 
találta el, de nem ez volt a 
slusszpoén, hiszen Melczer 
buktatásáért másodszor is 
tizenegyest adott az érdiek-
nek a játékvezető, ezt pedig 
Koós Gábor váltotta gólra. 
Az érdiek 3–2-es győzel-
mükkel megőrizték, a buda-
örsiek elveszítették veretlen-
ségüket a felkészülés során.

– Még mindig vannak hiány-
zóink, de a játékosaim felszív-
ták magukat, mert az NB II 
egyik legjobban focizni akaró 
csapata, a Budaörs ellen ját-
szottak. Mindenképp örülünk 
a jó játéknak és természete-
sen a győzelemnek is – nyilat-
kozta Limperger Zsolt.

– Nagyon küzdelmes mér-
kőzést játszottunk. A pálya 
talaja száraz volt, ez pedig 
kicsit megnehezítette a játé-
kot, ilyenkor a műfű nem ide-
ális a gyors játéknak, de 
mindkét csapat hajtott. Ne-
künk volt egy kisebb hullám-

völgyünk a második félidő 
elején, de ezt sikerült átvé-
szelnünk, a mérkőzés végén 
pedig sikerült fordítanunk – 
értékelt a Budaörsön felnövő 
Melczer Vilmos, aki kétszer 
is betalált lakóhelye csapa-
tának.

Az Érdi VSE legközelebb 
február 18-án, 13 órakor az 
NB II-es Ceglédi Vasutas SE 
vendégeként lép pályára, kö-
vetkező hazai, s egyben utol-
só felkészülési találkozóját 
pedig a Tiszakécske ellen 
vívja február 25-én.

Qn Domonkos Bálint

Melczer Vilmos (jobbra) két gólt szerzett az NB II-es Budaörs ellen  (Fotó: Balogh István)

A vereség ellenére nagyon odatették magukat 
 (Fotó: deltarse.hu)
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Amagazinban való megjelenésről, a szabad
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ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!
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Far sangi bál a Marianumban
Harmadik alkalommal tartották meg a Szent Imre Ala-
pítvány farsangi bálját a Marianum iskolában. A jóté-
konysági bál bevételét az új épületszárny biciklitároló-
jára fordítják. A bálon több mint 200-an vettek részt, 
köztük dr. Aradszki András országgyűlési képviselő és 
dr. Bács István alpolgármester.

Mint Takácsné Tóth Noé-
mi iskolaigazgató elmondta, 
szülői kezdeményezésre 
rendezték az első bált, s a 
kezdeményezés olyan sike-
resnek bizonyult, hogy most 
szombaton is több mint két-

százan ülték körül a terített 
asztalokat.

– Az első alkalommal, 
2016-ban nagyon nagy izga-
lom és készülődés övezte a 
szervezést, mostanra pedig 
kijelenthetjük, hogy hagyo-

mánnyá vált. Azt mondják: 
egy társadalom annyit ér, 
amennyit az iskolái. Ahhoz, 
hogy az iskola jól működjön, 
elengedhetetlen az összefo-
gás a szülők, a pedagógusok 
és a diákok között. Az, hogy 
mi: a „Marianum-család” 
össze tudunk fogni, ehhez a 
mai alkalom kiváló bizonyí-
ték, hisz azáltal, hogy így 
együtt vagyunk, azzal az is-
kolánkat jobbá-szebbé, s ta-
lán még keresztényebbé te-
hetjük – hangsúlyozta az 
igazgatónő ünnepi köszöntő-
jében.

A program a nyolcadiko-
sok nyitótáncaival kezdő-
dött, először az A osztályo-
sok mutattak be egy gyönyö-
rű keringőt, majd a B osztá-
lyosok jártak palotást. A 
szülők könnyes szemmel, 
büszkén tapsolták meg gyer-
mekeiket, akik két hónapja 
készültek a bemutatókra.

A vacsora után ez alka-
lommal is volt mód a csende-
sebb beszélgetésre is az 
egyik teremben berendezett 
kis gyertyafényes teázóban, 
míg a minőségi borok kedve-
lői nagyobb csoportokban 
borkóstolón vehettek részt. 

Míg a tavalyi bálon befolyt 
összeget az új ablakok ár-
nyékolására fordították, idén 
az új épületszárny biciklitá-

rolójára gyűjtöttek. A rend-
kívül színvonalas bált hajna-
lig tartó mulatság zárta.

QQ NYH

Újabb, a tavalyinál is nagyobb felújítást végeznek el az iskolában, 
és hogy a tanévnyitóra biztosan befejeződjenek a munkák, koráb-
ban kezdik majd a vakációt. Az új épületszárny is épül az Edit utcá-
ban, a munkák az ütemtervnek megfelelően haladnak. Ez a beru-
házás szintén érinti a régi épületet, a függőfolyosó miatt kisebb 
átalakítás szükséges a gimnáziumi osztályok szeptemberi beindí-
tása okán. Takácsné Tóth Noémi elmondta: már kiküldték a szülők-
nek a tájékoztatót a teljes munkatervváltozásról, de a gyerekek el-
helyezését igyekeznek megoldani a kieső két hétre is. Az új épület-
szárny befejezését július-augusztusra tervezik, és így a régi épület 
fejlesztésével együtt az új tanévet egy kibővült és teljesen meg-
újult iskolában kezdhetik a gyerekek.

A 8.a osztályosok egy gyönyörű keringőt mutattak be

A 8.b diákjai palotást jártak
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