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Többmilliós egyösszegű,
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havi járadékfizetés, törődés,
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„A tanítás számomra öröm, de állandó kihívás is”
Interjú Szabóné Bán Ildikóval, a Lukin Művészeti Iskola vezetőjével n 4–5. oldal
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Tör ténelmi jelentőségű az idei büdzsé
Soha vissza nem térő lehetőséghez 

jutott Érd, amikor február 15-én a 
közgyűlés elfogadta a város 2018. 
évi költségvetését – közölte Bács Ist-
ván alpolgármester (Fidesz–KDNP) 
a döntést követően. Az elfogadott 
rendelet értelmében a büdzsé főösz-
szege több mint 57 milliárd forint. T. 
Mészáros András polgármester a 
napirend tárgyalása előtt történelmi 
jelentőségűnek nevezte a költségve-
tés főösszegét. Azt mondta: érdi kép-
viselő ilyen nagy összegű büdzsét 
még soha nem látott korábban, hoz-
zátéve, hogy a költségvetés igen 
nagy hányadát a Modern Városok 
programmal összefüggő fejlesztési 
összeg jelenti. A költségvetési rende-
letet a Fidesz–KDNP, valamint a Job-
bik képviselői támogatták. Nemmel 
szavazott Csornainé Romhányi 
Judit (Együtt), Havasi Márta (DK) 
és Szűcs Gábor (MSZP). Csőzik 
László, a 20-30 Egyesület képviselő-
je nem volt jelen a közgyűlés ülésén.

 n 7. oldal

Biztonságosabb lesz a város

205 millió forintos térfigyelőkamera-rendszer fejlesz-
téséről írt alá megállapodást múlt szerdán T. Mészáros 
András polgármester és Agárdi Péter, az MS Technika 
Kft. ügyvezetője, a projekt kivitelezője. A kameráknak 
június 30-ig el kell indulniuk.  n 6. oldal

Ötödször is Nyitnikék

Idén nem a tavaszt, hanem a nyarat nyitogatja majd a 
Nyitnikék kiállítás és vásár: a térség legnagyobb vállal-
kozói seregszemléjét május 11-től 13-áig tartják az Érd 
Arénában. A kiállítók jelentkezését március 15-éig 
várják a szervezők.  n 19. oldal

A sportszerűség királynője

Az érden nevelkedett tollaslabdázó olimpikon, Sárosi 
Laura fair play-díjat vett át Madridban Zsófia spanyol 
királynétól. Sárosi Laura korábban már megkapta a 
Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Fair Play 
Bizottság elismerését is.  n 23. oldal

(Címlap: Jeney GerGő)
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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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Tíz  érdi diák is a „jók” között
Második alkalommal adták át múlt hétfőn a 2016-ban 
létrehozott Kovács István Alapítvány ösztöndíjait, 
amely azt a célt szolgálja, hogy támogassa az Érd álta-
lános és középiskoláiban tanuló, kiemelkedő tanulmá-
nyi, sport-, művészeti és közösségi munkát végző diá-
kokat, és hozzájáruljon a kajak-kenu sport ifjú tehet-
séggondozásához. A Művészetek Palotájában tíz érdi 
diák, köztük Fodor Enikő diákpolgármester részesült 
a rangos kitüntetésben.

Nem mindennapi, ám an-
nál örömtelibb kezdeménye-
zés első lépéseként alapítot-
ták meg 2016. március 1-jén 
a Kovács István Alapítványt. 
Emlékének adózva, szellemi 
örökségének folytatása és a 
pozitív jövő érdekében dön-
tött úgy a család, hogy a fia-
talok oktatását elősegítő 
alapítványt hoz létre.

Január 15-ig pályázhattak 
az érdi diákok és kajak-kenu 
sportolók az ösztöndíjra. A 
szervezet a kiemelkedő 
eredményt elérő fiatalok ok-
tatását és sportolási tevé-
kenységét kívánja támogat-
ni anyagilag, szociális ala-

pon, illetve úgy, hogy a rész-
vételhez szükséges önrészt, 
illetve az ehhez szükséges 
tárgyi feltételeket biztosítja 
táboroztatás esetén. A kura-
tórium döntése alapján, egy 
fő maximum 120 000 Ft tá-
mogatásért pályázhatott a 
2017/2018-as tanévre. A pá-
lyázónak be kellett töltenie a 
13. életévét és Érd valame-
lyik középiskolájába kell jár-
nia. A kuratórium azon diá-
kok pályázati anyagát fo-
gadta be, akik kiemelkedő 
sport-, tanulmányi, művé-
szeti és közösségi munkát 
végeznek, és ezt az oktatási 
intézményük alátámasztja, 

igazolja írásban. Az elbírá-
lás tekintetében előnyt jelen-
tett a kiemelkedő közösségi 
munka.

Kovács Anita, a kuratóri-
um elnöke elmondta, hogy 
idén is nagyon sikeres volt a 
pályáztatás, hiszen har-
mincnégyen fordultak hoz-
zájuk ösztöndíjért, s ebből 27 
fiatalt tudtak támogatni, kö-
zülük 10 érdi diákot. Kovács 
Anita kiemelte, hogy szigorú 
feltételeket szabtak, így tá-
mogatva a valódi tehetsége-
ket. A kuratóriumi elnök kö-
szöntőjében arra is felhívta a 
figyelmet, hogy bár az első 
évben úgy határoztak, hogy 
egymillió forintos keretösz-
szegig támogatják a fiatalo-
kat, már tavaly is majdnem 
dupláztak, idén azonban 
meg is triplázták a támoga-
tási keretösszeget, ugyanis 
hárommillió-százezer forin-
tot osztottak szét a huszon-
hét nyertes pályázó között. 
Kovács Anita arról is be-

szélt, vannak olyan diákok 
és sportolók, akiket már má-
sodszor támogatott az ala-
pítvány a kiváló munkájuk 
alapján és azt reméli, hogy a 
jövőben még több érdi tanu-
lót és kajak-kenu versenyzőt 
tudnak majd támogatni, s 
hamarosan kinövik a MÜPA 
üvegtermét. 

A Művészetek Palotájában 
megtartott, zenés-táncos 
műsorral színesített ünnep-
ségen 10 érdi diák vehette át 
az ösztöndíjat, valamennyi-
en a Vörösmarty Gimnázi-
um tanulói. Szilasné Mészá-
ros Judit igazgató azt nyi-
latkozta: az idén már ké-
szültek az osztályfőnökök, 
hogy keressék a legtehetsé-
gesebb diákokat. Az igazga-
tónő személyesen gratulált 
az érdi díjazottaknak, majd 
tudósítónknak elmondta: 
köszönettel tartozik az ala-
pítóknak, mert nagyon ne-
mes célt szolgál kezdemé-
nyezésük, hogy a kiemelke-
dő diákok munkáját elisme-
rik és támogatják őket ab-
ban, hogy jó úton járnak. Az 

igazgatónő kiemelte, vala-
mennyi VMG-s diák, aki el-
ismerést kapott, fontos ré-
sze a közösségnek.

Fodor Enikő, az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat diákpol-
gármestere is a díjazottak 
között volt. Azt mondta, a 
KIAJÓ-díj egy újabb elisme-
rése az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzatnak, hisz amellett, 
hogy értékelték a sport- és 
tanulmányi eredményeit, az 
ifjúsági önkormányzatban 
elvégzett munkája is nagyon 
nagy mértékben hozzájárult 
a mostani sikerhez. Aláhúz-
ta: nagyon büszke a társai-
ra, és azt is hangsúlyozta: 
fontos, hogy példát mutassa-
nak másoknak.

QQ Ba-Nyilas HajNi

Az érdi díjazottak
Bíró Dávid Botond, Czégel 
András, Fodor Enikő, Kecskés 
Áron, Kótány Katica, Kóti Dá-
vid Attila, Puskás Petra Viola, 
Szalma Luca, Szántó János, 
Szűcs Klára Réka

A Kovács István Alapítvány idén 27 fiatalt jutalmazott (a képen balra az érdiek)

Horváth Gábor kétszeres olimpiai bajnok kajakos gratulál Fodor 
Enikő diákpolgármesternek  (Fotók: Földesi Máté)
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Zen e, szó, feketén, fehéren
Mivel adott volt a „nagy, fekete zongora” meg kiváló ér-
zéke is volt hozzá, nagymamája már négyévesen zenélni 
tanította. Tizenéves koráig a gyermekorvosi pálya von-
zotta, ám muzikális és pedagógiai tehetsége mégis a 
zenetanári hivatás felé terelte. Az érdi zeneiskolában 
kezdte a pályáját, ahol már nagyon fiatalon és később 
hosszú évekig igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. 
A közelmúltban nevezték ki a Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola vezetőjévé. Szabóné Bán Ildikóval be-
szélgettünk.

n  Bálint Edit

– Hogyan kezdődött az 
érdi pályafutása?

– 1995. szeptember 1-jétől 
kezdtem tanítani az intéz-
ményben, de már a követke-
ző évben megbízott igazga-
tóhelyettes lettem. Beval-
lom, kicsit meg is ijedtem a 
feladattól, hiszen ebben az 
időben még folytattam a ta-
nulmányaimat a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főisko-
la Egyházzene szakán, így 
egy hónap után úgy érez-
tem, hogy túl sok terhet vál-
laltam magamra, ezért le-
mondtam a megbízatásról. 
1997-től volt egy kis kitérőm 

az érdi zeneiskolából, két 
évig a székesfehérvári Her-
mann László Zeneiskola és 
Szakközépiskolában taní-
tottam zongorát, de az ez-
redforduló tanévétől napja-
inkig folyamatosan az érdi 
iskola pedagógusa, 2002-től 
pedig – a gyes idejét leszá-
mítva – kinevezett igazgató-
helyettese is voltam az érdi 
intézménynek. Eközben 

egyéb vezetői pozíciókat is 
elláttam: több éven keresz-
tül irányítottam a zongora 
tanszakot és a minőségbiz-
tosítás bevezetésekor a cso-
port vezetésével is engem 
bíztak meg. A kétéves kö-
zépiskolai „kitérő” viszont 
igen hasznos volt számom-
ra, mert a középfokú zongo-
rakövetelmények megisme-
résén és alkalmazásán túl 
rengeteg tapasztalatot sze-
reztem abban is, milyen lel-
ki és testi nehézségekkel 
kell a kamaszoknak meg-
küzdeniük. 

– Akadtak olyan növen-
dékei, akik mély nyomot 
hagytak önben?

– Ó, hogyne! Szép szám-
mal vannak olyan tanítvá-
nyaim, akiket rangos regio-
nális, országos, sőt nemzet-
közi versenyre készítettem 
fel. Még pályakezdő voltam, 
amikor az első tanítványaim 
egyike egy nemzetközi ver-
seny győztese lett, s erre 
máig nagyon büszke vagyok. 
Igazi lendületet adott a pá-
lyafutásomnak! A Papp La-

jos regionális zongoraverse-
nyen első, második és har-
madik díjas növendékeim 
voltak és persze, akadt kö-
zülük olyan is, aki zenei pá-
lyára lépett.

– Ön miért választotta hi-
vatásul a zenét?

– A családunkban már 
volt hagyománya a zenei pá-
lyának. A nagymamám ének-
művész és énektanár volt. Ő 
kezdetben, a negyvenes 
években, a nyíregyházi Zene-
dében, majd később otthon, 
zenei munkaközösség kere-
tein belül tanított zongorát és 
éneket. Természetesen vala-
hányszor látogatóba men-
tünk hozzájuk, a nagy fekete 
zongora adott volt számom-
ra. Mit tesz egy gyermek? 
Odamegy és nyomkodja a bil-
lentyűket. Mit tesz egy nagy-
mama? Gyere szépen, meg-
mutatom neked, miként lehet 
dalocskát, zenét kicsalni a 
nagy fekete zongorából! Ő 
kezdett tehát már nagyon ko-
rán, négy-ötéves koromban 

zenére tanítani, és igen ha-
mar sikerrel eljátszottam, 
amit átadott. Édesanyám 
húga oboatanár volt, így volt 
érzékük hozzá, hogy felis-
merjék a zenei képessége-
met. Meg is beszélték a szüle-
immel, hogy előbb zeneóvo-
dába, majd zenetagozatos ál-
talános iskolába írassanak, 
ahol be is bizonyosodott, 
hogy érdemes a tehetségem 

továbbfejleszteni. Édes-
anyámnak volt egy zongora-
tanár barátnője, aki már hét-
éves koromtól kezdve foglal-
kozott velem. Később pedig, 
ahogy jöttek a sikerek és az 
eredmények, egy idő után 
már nem is volt kérdés, hogy 
a jövőmet is a zene fogja meg-
határozni.

–  Zo n g o ra mű vé s zn e k 
vagy pedagógusnak készült? 

– Azt már igen korán fel-
fedeztem magamban, hogy 
érzékem van az oktatáshoz 
és azt is, hogy nagyon szere-
tek tanítani. De én inkább 
arra vágytam, hogy egy 
egész osztály elé kiállva ta-
níthassak. Érdekes, hogy 
amikor az iskolánkban „for-
dított napok” voltak, s a diá-
kok kaptak lehetőséget arra, 
hogy órát tartsanak, engem 
mindig kiválasztottak egy-
egy tanóra levezetésére. Bol-
dogan, óriási élvezettel vál-
laltam, pedig nem ének-, ha-
nem nyelvtanórát kellett 
tartanom, mégis jól sikerült. 
Talán a véremben van, hi-
szen a nagymamám, nagy-
néném is pedagógus volt, így 
bennem is elég korán megfo-
galmazódott, hogy tanítani 
szeretnék. Dacára annak, 
hogy tizenéves koromig még 
gyermekorvosnak készül-
tem. Később ugyanis a reális 
önismeret, valamint a zenei 
sikereim hamar felülírták 
ezt a vágyálmomat, s szá-
momra is bizonyossá vált, 
hogy a zenei pályára alkal-
masabb vagyok.

– Azóta sem bánta meg, 
hogy ilyen könnyen lemon-
dott az orvosi pályáról?

– Nem, sőt miután éret-
tebb lettem, egyre inkább 
tudatosult bennem, mekkora 
felelősséggel jár az orvosi 
pálya! A zenepedagógusok 
nagyjai szerint a zongorata-
nítás azért is nagyszerű, 
mert nem egy életveszélyes 
foglalkozás. Szemben az or-
vossal, aki – amint kezébe 
veszi a szikét vagy diagnosz-
tizál egy betegséget és 
gyógyszert ír föl – emberéle-
tekkel dolgozik! A doktori 
pálya óriási tudást, fegyel-
met és felelősséget követel. 
Ha egy zenetanár rosszul 
„diagnosztizál”, adott eset-
ben legfeljebb később tanulja 
meg a gyerek a darabot, de 
sohasem foghat olyannyira 
mellé, hogy nagyon nagy baj 
származzék belőle, mint egy 
orvos esetében. Viszont, ha 
ennél a párhuzamnál mara-
dunk, bátran leszögezhetem, 
hogy a tanulást és a kitar-
tást a zenei pályán sem lehet 
megúszni! Majdnem ugyan-
annyit kell tanulni, kemé-
nyen dolgozni a zenésznek 
is, hacsak nem többet! Mert 
ahhoz, hogy valaki jó muzsi-
kus, eredményes zenetanár 
legyen, bizony nagyon hosz-
szú évek munkája kell! Nem 
olyan, hogy érettségi után 
elmegyek egy szakra a főis-
kolára és pár év múlva ke-
zemben a diploma. Ha 
ugyanis ezt megelőzően ti-
zenévekig nem vettem elő a 
hangszeremet, nem voltam 

„Óriási önfegyelem és akaraterő kell ahhoz, hogy az ember eredmé-
nyeket érjen el a hangszerével”

A zenetanulás egyszerre fejleszti, gazdagítja a gyermeket érzelmileg és intellektuálisan is
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aktív részese a zenei élet-
nek, azaz nem kicsi gyerek-
korom óta foglalkozom rend-
szeresen a zenével, esélyem 
sincs arra, hogy zenepeda-
gógus legyek! Roppant ko-
rán kell elkezdeni és nagyon 
hosszú tanulási folyamaton 
át vezet az út, mire zenepe-
dagógus lesz az emberből.

– Ön mindig szívesen gya-
korolt?

– Nem lennék őszinte, ha 
azt mondanám, hogy mindig 
boldogan ültem le a zongora 
mellé, hiszen óriási akarat-
erő kell ahhoz, hogy rend-
szeresen napi legalább há-
rom, de olykor akár hat órát 
is gyakoroljon az ember! 
Nem állíthatom, hogy min-
den pillanatban készen áll-
tam erre, de tagadhatatlan, 
hogy óriási önfegyelem és 
akaraterő kell ahhoz, hogy 
az ember eredményeket ér-
jen el a hangszerével. Bizony 
nem csak hét közben, hanem 
szombaton és vasárnap is 
ugyanannyi munkát kell be-
lefektetni. Persze, olykor egy 
kis lazítás azért belefér, de 
alapvetően állandó jelenlé-
tet, kemény munkát követel 
a zenélés. Nem tagadom, 
kezdetben én is arról álmo-
doztam, hogy egyszer majd 
híres, ünnepelt zongoramű-
vész leszek, s bejárom a vilá-
got a fellépéseimmel. Később 
be kellett látnom, hogy eh-
hez a tehetségen túl olyan 
tulajdonságok is szüksége-
sek, amelyek nem erőssége-
im. Ezért tűztem ki magam 
elé inkább olyan célt, ami el-
érhető volt számomra és bol-
doggá is tett. A zenei pályán 
indulók zöme elsősorban 
művésznek készül és csak 
másodsorban tanárnak. Én 
is így kezdtem, de tudomásul 
kellett vennem, hogy szá-
momra a pedagógus pálya 
lesz az, amiben ki tudok bon-
takozni, ki tudok teljesedni. 
Persze, ez nem jelenti azt, 
hogy olykor-olykor nem vál-
lalok szerepléseket – bár 
mostanában erre egyre ke-
vesebb időm van. Korábban, 
mielőtt nem született meg a 
kisfiam, jóval aktívabb vol-
tam a fellépésekben, s a kol-
légáim is gyakran felkértek 
egy-egy koncerten való köz-
reműködésre, amit mindig 
szívesen vállaltam.

– Voltak-e, vannak-e pe-
dagógus példaképei?

– Soha nem feledkezem el 
H. Becht Erika didaktikata-
náromról, aki lenyűgöző ze-
nei és pedagógiai tehetséggel 

bír. Egyetlen szempillantás 
alatt képes ráhangolódni 
bármelyik gyermek egyéni-
ségére. Mindig megtalálja 
azt a hangot, amivel meg tud-
ja szólítani a diákjait. Az ér-
zékenysége és a rendkívüli 
türelme olyan kiváló szak-
mai tudással párosul, hogy 
máig lehetetlen megfejteni a 
zsenialitásának titkát. Or-
szágos hírű zenepedagógus 
személyiségről van szó, aki 
számos kitüntetés birtokosa 
és sok kiváló zongoraművész 
volt a tanítványa. Mindig 
pontosan tudja, mikor, mi-
lyen pillanatban, mit kell 
mondani a növendékének ah-
hoz, hogy az adott zenemű 
csodálatosan szólaljon meg. 
Tőle sajátítottam el a zongo-
raoktatás alapjait és későbbi 
pályafutásom során is gyak-
ran kértem ki a tanácsát, ha 

kimagaslóan tehetséges ta-
nítványaim voltak. Mindig 
számíthattam és adtam is a 
véleményére. Máig hálás va-
gyok a sorsnak, hogy hozzá 
kerültem, de a többi tanárom 
is kivétel nélkül kiváló volt, a 
legjobbakat kaptam, mind a 
konzervatóriumban, mind 
pedig a főiskolán, rengeteget 
tanulhattam tőlük, nemcsak 
zeneileg, hanem emberileg is. 
Mivel Nyíregyházán szület-
tem, s ott kezdtem zenét ta-
nulni, roppant meghatározó 
volt számomra, hogy énekel-
hettem a Cantemus Gyermek-
kórusban, amelyet a Kos-
suth- és Liszt-díjas Szabó 
Dénes karnagy vezetett, aki 
énektanárom is volt. Ő táplál-
ta bennünk a zene iránti sze-
retetet, s ő volt az a tanári 
személyiség, akinek a nagy-
fokú tudatossága, igényessé-
ge és szívós munkája máig 
példaként áll előttem, mert 

tudom, csak így lehetünk ké-
pesek eredményt elérni.

– Vajon sikerült-e követni 
a példájukat?

– Az eddig elért sikerek 
igazolják, hogy igen. Per-
sze, az eredmények nem 
csak rajtam múltak, ugyan-
ilyen fontos volt, hogy kivá-
lóan tehetséges tanítvá-
nyok kerültek hozzám, 
akikkel igazi öröm volt dol-
gozni. Hálás vagyok értük, 
s ma is jó szívvel emléke-
zem rájuk, sokukkal most is 
tartjuk a kapcsolatot. Per-
sze, a vezetői teendők mel-
lett nekem többnyire keve-
sebb növendék jutott, de így 
is sok tehetséges diákom 
volt. Meggyőződésem, hogy 
a zenetanítás az egyik leg-
fontosabb és legszebb hiva-

tás. Alig akad ehhez hason-
ló pedagógiai módszer, ami 
egyszerre fejlesztené, gaz-
dagítaná a gyermeket ér-
zelmileg és intellektuálisan 
egyaránt. A zenetanulás 
olyan emberi tulajdonságo-
kat, képességeket fejleszt, 
amelyeket a tanítványunk 
egész életében kamatoztat-
hat. Szeretem a gyerekeket, 
így a tanítás számomra 
öröm, de állandó kihívás is. 
Ami pedig a vezetői pozíciót 
illeti, soha nem kerestem, 
mégis mindig megtaláltak 
ezek a feladatok, talán mert 
mindig aktív voltam, szíve-
sen megfogalmaztam és 
hangot adtam a vélemé-
nyemnek, voltak ötleteim. 
Az is szempont lehetett, 
hogy mindig igényes, precíz 
és pontos munkát adtam ki 
kezeim közül, ezért a tanít-
ványaim is jól szerepeltek a 
versenyeken.

– Vajon mi vezette Nyír-
egyházáról Érdre?

– Az országos verseny-
eredményeimet követően az 
ottani zongoratanárom úgy 
ítélte meg, hogy a zenei fejlő-
désem érdekében a legma-
gasabb szintű képzést csak 
Budapesten kaphatom meg, 
hiszen a fővárosban érhető 
el az a zenei élet, amire 
szükségem van, így azt java-
solta, hogy Budapesten foly-
tassam a tanulmányaimat. 
A szüleim részéről azonban 
ez óriási áldozat volt, hiszen 
az is nyilvánvaló volt, hogy 
ha engem Budapesten fel-
vesznek a konzervatórium-
ba, nekik is jönniük kell, 
mert aki zenei pályára adja 
a fejét, a családnak is mellé 
kell állnia! Rengeteg olyan 
érzelmi hatás éri a gyereket, 

amit kollégiumi közösség-
ben képtelen egyedül feldol-
gozni. A szüleim nem kevés-
ről mondtak le az érdekem-
ben, amikor úgy döntöttek, 
hogy Budapest mellé költö-
zünk. Érden sikerült házat 
vásárolniuk, a bátyám már 
dolgozott, a nővérem pedig 
külföldi egyetemen tanult, 
így ők elkísértek egy telje-
sen új, vadidegen környezet-
be. Bár kezdetben nagyon 
nehéz volt, de idővel megba-
rátkoztunk az új helyzettel, 
mára igazi otthonunk lett ez 
a város.

– Nem csak zongorán, or-
gonán is gyakran játszik. Erre 
mikor van alkalma?

– Igen, sőt csembalózom 
is. Az érdi evangélikus gyü-
lekezet kántora vagyok, már 
húsz éve játszom egyházze-
nét a templomi orgonán. Ez a 

három hangszer tulajdon-
képpen meghatározza az 
életemet.

– Nemrégen kinevezték a 
zeneiskola élére. Milyen 
szempontok vezérlik a jövő-
beni munkáját?

– Fontos, hogy a zeneisko-
la több mint ötven év alatt 
megteremtett hagyományait, 
eredményeit, az elődeim által 
kialakított eredményes mód-
szereket mindenképpen meg-
tartsam, továbbvigyem. A 
másik, amit ugyanennyire lé-
nyegesnek ítélek, hogy a fon-
tos döntések előtt kikérjem a 
kollégák véleményét. Mielőtt 
a pályázatomat megírtam, kí-
váncsi voltam, ők miként lát-
ják az intézmény múltját, jele-
nét és milyennek képzelik el a 
jövőjét. Mit tartanának meg s 
miben szeretnének változást? 
Az elhangzott felvetések kö-
zül összegyűjtöttem a reális, 
megvalósítható ötleteket, ja-
vaslatokat és beépítettem 
azokat a pályázatomba. 
Ezenkívül van még egy fontos 
vezérelvem: meg kell újíta-
nunk a pedagógus kompeten-
ciákat! Ahhoz, hogy – mai 
szóval élve – versenyképesek 
legyünk a diákjaink számá-
ra, nekünk is meg kell ismer-
nünk a digitális világot. Eb-
ben mi, zenetanárok talán 
kissé konzervatívak va-
gyunk, bár a fiatalabb nem-
zedéknek már nem jelent gon-
dot a digitális programokkal 
való ismerkedés, a tablet és 
az okostelefon használata, de 
sokunk számára még kissé 
idegen ez a világ, pedig a je-
lenkor megköveteli, hogy eb-
ben is járatosak legyünk. Vál-
toznunk kell tehát, hogy meg-
érthessük a tanítványaink 
gondolkodását. Ugyanakkor 
nem mehetünk el amellett 
sem, hogy hozzánk is egyre 
több olyan tanítvány érkezik, 
aki valamilyen tanulási ne-
hézséggel küszködik, ezért 
szükséges a korábbi szemlé-
letünket megváltoztatni ah-
hoz, hogy megtanulhassuk 
ezeket a zavarokat kezelni. A 
tehetségek felkarolása és tá-
mogatása mellett meg kell ta-
lálnunk azokat a munkamód-
szereket, amelyekkel mi, ze-
netanárok is segíthetjük a 
sajátos nevelési igényű diá-
kok tanulását és beilleszke-
dését. A fejlesztő pedagógu-
sok munkáját nagymérték-
ben segítheti a hangszeres 
oktatás, ezért tartom fontos-
nak, hogy mi, zenetanárok is 
minél több ismeretet szerez-
zünk a tanulási nehézségek-
kel küzdő gyermekek fejlesz-
tésében.

„Aki zenei pályára adja a fejét, a családnak is mellé kell állnia”
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Sim ó: Tóbiás jött, látott és távozott
A választás egyik tétje, hogy Magyarország bevándorló-
ország lesz-e vagy sem, a másik pedig, hogy meg tud-
juk-e védeni gazdasági eredményeinket – fogalmazott 
Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője múlt csütörtöki 
sajtótájékoztatóján, amelyen arra kérte az érdi és kör-
nyékbeli választópolgárokat, támogassák aláírásukkal 
dr. Aradszki Andrást és a Fidesz–KDNP-t. Simó Károly 
megjegyezte: úgy tűnik, Tóbiás József mégsem Érden 
indul a választáson, hanem az országos listán – azaz 
jött, látott és távozott.

– Elindult a választási 
kampány: Pest megye 1. vá-
lasztókerületében több mint 
kétszáz önkéntes jelentke-
zett, akik segítik a Fidesz–
KDNP kampányát. Február 
19-től felkeresik az érdi és 
környékbeli választópolgáro-
kat, és aki szeretné támogat-
ni aláírásával dr. Aradszki 
Andrást és a Fidesz– KDNP-t, 
azt kérjük, tegye meg. Elkép-
zelhető, hogy egyes más pár-
tokhoz tartozó aktivisták a 
Fidesz nevében próbálnak 
aláírást gyűjteni, ezért kér-
jük, csak azoknak írjanak 
alá, akik rendelkeznek a Fi-
desz megbízólevelével és fel-
hatalmazásával – hangsú-
lyozta Simó Károly, megje-
gyezve: az Összefogás Egye-
sület irodájában is gyűjtik az 
aláírásokat. 

Az Érdi Fidesz szóvivője 
szót ejtett Tóbiás Józsefről, 
az MSZP pártigazgatójáról 
is, aki – mint fogalmazott – 
négyévente megjelenik Ér-
den, hol elbukik egy válasz-
tást, hol el sem indul.

– Úgy tűnik, most megint 
jött, körülnézett, és el is 
tűnt. Nemrég került nyilvá-
nosságra, hogy az MSZP 
megszavazta az országos 
listáját, amin Tóbiás József 
a hatodik helyre került. Ez-
zel lényegében el is intézte 
magának a választást – a 
minap megjelentek olyan 
sajtóhírek, miszerint már 
meg is van az utódja, Csőzik 
László személyében. Kíván-
csiak vagyunk, végül kit fog 
a Soros-hálózat Tóbiás Jó-
zsef helyére ültetni, hiszen 
nyilvánvaló, hogy ezeket a 

döntéseket nem Érden hoz-
zák. Az látszik, hogy a be-
vándorláspárti Soros-háló-
zatnak nem fontos Érd és 
környéke, a politikai túlélé-
sük az elsődleges szempont 
és nem az, hogy az érdiek 
számára mi a fontos – je-
gyezte meg Simó Károly. 
Hozzátette: az érdi közgyű-
lés február 15-én a város 
soha nem látott fejlődését 
biztosító, 57 milliárdos költ-
ségvetéséről döntött, ám 
ezen az ülésen Csőzik Lász-
ló nem vett részt – úgy tűnik, 
máris fontosabb dolga akadt 
– jegyezte meg a politikus.

Simó Károly sajtótájékoz-
tatóján arról is beszélt, hogy 
a kormány benyújtotta az 
Országgyűlésnek a Stop So-
ros törvényjavaslatot. 

– A cél, hogy a kormány 
érvényesítse a magyar em-
berek azon akaratát, ame-
lyet a Nemzeti Konzultáció 
során is kifejeztek, és meg-
védje Magyarország biz-
tonságát – hangsúlyozta, 
megjegyezve: a kormány fel 
fog lépni mindenféle migrá-
ciót szervező és támogató 
és finanszírozó tevékeny-
ség ellen. 

– A választások másik tét-
je, hogy meg tudjuk-e védeni 
a gazdasági eredményein-
ket. 2009-ben, a szocialista 
kormányzás utolsó évében a 
gazdasági növekedés mí-
nusz 6,6 százalékos volt, 
azaz csökkent, míg 2017-ben 
már elértük a 4 százalékos 
növekedést. A baloldalon ma 
ugyanazok készülődnek, 
akik egyszer már tönkretet-
ték az országot. Gyurcsány 
és a szocialisták világéle-
tükben a külföldi gazdasági 

érdekeket és a multikat szol-
gálták, leépítették vagy 
agyonadóztatták a magyar 
vállalkozásokat. Az ellenzé-
ki pártok az elért eredmé-
nyek ellenére kezdettől tá-
madják a kormány gazda-
ságpolitikáját. Ha rajtuk 
múlna, v isszatérnének 
ugyanahhoz a szélsőséges 
gazdaságpolitikához, ami-
vel egyszer már tönkretet-
ték az országot – zárta sza-
vait Simó Károly.

QQ Á. K.

Biz  tonságosabb 
lesz a város
205 millió forintos térfigyelőkamera-rendszer fejleszté-
séről írt alá megállapodást múlt szerdán T. Mészáros 
András polgármester és Agárdi Péter, az MS Technika 
Kft. ügyvezetője, a projekt kivitelezője. 

T. Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján 
emlékeztetett arra: az el-
múlt években Érd nagy ösz-
szegeket költött a közbizton-
ság javítására – míg Érd egy, 
a bűncselekmények számát 
feldolgozó felmérésben 2007-
ben még utolsó volt a megyei 
jogú városok között, ezek-
nek az erőfeszítéseknek kö-
szönhetően tavaly, tavaly-

előtt már a középmezőnyben 
állt, és a városvezetés célja 
az, hogy Érd a legbiztonsá-
gosabb településsé váljon a 
megyei jogú városok között. 

A közbiztonság javítására 
tett intézkedések egyik ele-
me volt a kamerarendszer 
kialakítása is.

– Ez az elmúlt 7–8 eszten-
dőben mintegy 300 millió fo-
rintba került. Szeretnénk 

fejleszteni a jelenlegi kame-
rarendszert, hogy még több 
ellenőrzési ponttal, még na-
gyobb biztonsággal és bizo-
nyító erővel működhessen – 
mondta a polgármester, hoz-
zátéve: a hálózatot, ami az 
adatok továbbításához 
szükséges, a DIGI Kft. épí-
tette ki – ez a munka már 
befejeződött, hamarosan sor 
kerülhet a telepítésre is azo-
kon a helyszíneken, amelye-
ket a szükséges szakmai 
egyeztetést követően már 
kijelöltek – mondta a polgár-
mester.

Agárdi Péter a sajtótájé-
koztatón elmondta: az új 
rendszerben 143 kamerát 
építenek majd ki, ebből 77 fix 
telepítésű kamera, 25 úgyne-
vezett PTZ (azaz 360 fokban 
forgatható) kamera, 41 pe-
dig rendszámfelismerő ka-
mera. Az eszközök magyar 
fejlesztésűek. A rendszer fel-
ügyeletét a Polgárok Házá-
ból végzik majd, és a rendőr-
ségnél is telepítenek egy kli-
ensgépet. Agárdi Péter el-
mondta azt is: a rendszer ki-
fejezetten modern, a rend-
számfelismerő kamerák 20, 

a PTZ kamerák 2, a fix ka-
merák pedig 15 megapixele-
sek lesznek, és ezek alkal-
masak lesznek arcfelisme-
résre is.

A kameráknak június 30-
ig el kell indulniuk. A telepí-
tés a szerződés aláírását 
követően negyven nap után 
kezdődhet meg, addig elké-
szülnek a kiviteli tervek. 
Először a térfigyelő közpon-
tot alakítják ki, utána a már 
meglévő kamerákat cserélik 
újra, legvégül pedig az új ki-
építésűeket szerelik fel.

QQ ÁdÁm Katalin

T. Mészáros András választási tudnivalókat is ismertetett. Mint el-
mondta, az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a vá-
lasztópolgárok két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhat-
nak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben, míg a 
másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik 
pártot támogatják. Azok, akik kérték a helyi választási irodától, 
hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson, 
nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak – te-
hát pártra nem tudják leadni szavazatukat – hívta fel a figyelmet T. 
Mészáros András, aki azzal zárta szavait: a választási értesítőt a na-
pokban mindenki megkapja, akihez pedig mégsem érkezik meg az 
értesítő, kifogást emelhet a helyi választási irodában.

Simó Károly: a Soros-hálózatnak a politikai túlélésük az elsődleges 
szempont és nem az, hogy az érdiek számára mi a fontos

Nyáron már digitális kamerák figyelik a várost. T. Mészáros András polgármester és Agárdi Péter, az MS 
Technika Kft. ügyvezetője
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Szi gorúbb bírság a szemetelőknek
A korábbi évekhez hasonlóan idén is az illegális hulla-
déklerakók felszámolására fordítja az önkormányzat a 
tavalyi évből megmaradt Környezetvédelmi Alapot. A 
közgyűlés múlt csütörtöki döntése értelmében 18 526 914 
forintot az Érd közigazgatási területén történő illegális 
hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan 
lerakott hulladék elszállítására fordítja.

A feladattal az Érdi Közte-
rület-fenntartó Intézményt 
bízzák meg. Városunk az el-
múlt időszakban jelentős fej-
lődésen ment keresztül, 
amelynek egyik jeleként a 
települési úthálózat egy ré-
sze is megújult. Ugyanakkor 
visszatérő probléma az ille-
gális hulladék lerakása, 
amely eddig koncentráltan a 
periférikus területeken je-
lent meg, de mára már a bel-

területeken, az új burkolat-
tal ellátott utak mentén is 
felbukkant. A tapasztalatok 
szerint az adott helyen ille-
gálisan elhelyezett hulla-
dékhalmok napokon belül 
felduzzadnak, sőt újabbak 
alakulnak ki, amelyet a meg-
szaporodott lakossági beje-
lentések is jeleznek. A kör-
nyezettudatos viselkedés el-
sajátítása érdekében elen-
gedhetetlen, hogy a jelenség 

kezelése folyamatos legyen, 
hogy a lakosságot a környe-
zetkímélő és jogkövető ma-
gatartásra ösztönözzék, 
ezért szigorúbb bírságolást 
javasolt a szemetelőkkel 
szemben az érdi költségveté-
si bizottság elnöke.

Pulai Edina a legutóbbi 
közgyűlésen vetette fel, hogy 
komolyabb lépéseket kellene 
tenni ez ügyben. A csütörtö-
ki ülésen döntöttek ugyanis 
a Környezetvédelmi Alap 
idei felhasználásáról is, 
amelyet az illegális hulla-
déklerakók felszámolására 
fordít a város, ám ennek a 
pénznek sokkal jobb helye is 
lehetne – húzta alá Pulai 
Edina.

2016-ban zéró toleranciát 
hirdetett a polgármester az 
illegálisan szemetelők ellen. 
Rendszámfelismerő kame-
rákkal, a térfigyelő rend-
szerrel, valamint humán 
erőforrás bevonásával indí-
tott hajtóvadászatot az ön-

kormányzat azokkal szem-
ben, akik törvénytelenül he-
lyeznek el hulladékot a város 
bel- és külterületén. Ennek 
köszönhetően a szelektív 
szigetek környékén keve-
sebb lett a szemét.

 Forrás: erdmost.hu

A város több millió forintot fordít évente az illegálisan lerakott hulla-
dék elszállítására

KÖZGYŰLÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Tör ténelmi jelentőségű költségvetésről döntöttek
Soha vissza nem térő lehe-
tőséghez jutott Érd, amikor 
2018. február 15-én 14 igen 
és 3 nem szavazat mellett a 
közgyűlés elfogadta a vá-
ros idei évi költségvetését 
– közölte Bács István alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) 
a döntést követően. Az elfo-
gadott rendelet értelmében 
a költségvetési főösszeg 
57 378 363 797 Ft, amely hi-
telfelvételt nem tartalmaz.

Az alpolgármester az 
ülést követően az Érdi Újsá-
got arról tájékoztatatta, 
hogy a Modern Városok 
programmal kapcsolatosan 
összesen 42 796 079 328 Ft 
összegű fejlesztési előirány-
zat szerepel a 2018. évi költ-
ségvetésben. A projektek 
végrehajtása a közgyűlés 
által elfogadott beruházási 
célokmányok szerint törté-
nik. A teljes forrás a 2018. 
évben nem kerül majd fel-
használásra, a fel nem hasz-
nált összegek maradvány-
ként fognak beépülni a kö-
vetkező évek költségvetései-
be, fedezetet képezve az el-
következendő évek fejleszté-
seihez.

– Ezek a fejlesztések te-
szik lehetővé, hogy Érd min-
den szolgáltatásával fel tud-
ja venni a versenyt a többi 
megyei jogú várossal – húzta 
alá az alpolgármester.

A 2018. évi költségvetés az 
előző évekhez hasonlóan 
korrigált bázis szemlélet 
megtartásával, a közgyűlés 
által korábban hozott dönté-
seket, vállalt kötelezettsége-

ket figyelembe véve készült. 
Mint megtudtuk, a költség-
vetés idén is takarékos és 
gazdaságilag megfontolt, 
azonban történtek benne 
olyan apró módosítások, 
mint például a képviselői ke-
retet 5 millió forintról 6 mil-
lió forintra történő emelése.

T. Mészáros András pol-
gármester a napirend tár-
gyalása előtt történelmi je-
lentőségűnek nevezte a költ-
ségvetés főösszegét. Azt 
mondta: érdi képviselő ilyen 
nagy összegű büdzsét még 
soha nem látott korábban, 
hozzátéve, hogy a költségve-
tés igen nagy hányadát a 
Modern Városok program-
mal összefüggő fejlesztési 
összeg jelenti.

– A város üzemeltetési 
költségei hasonlóak a koráb-
bi évekéhez, biztonságos és 
takarékos működést tesz le-
hetővé. A korábbi évek ta-
pasztalatai alapján azt gon-
dolom, hogy ez egy tartható 
büdzsé, amiben sem az in-
tézményeink, sem pedig 
azok az intézmények, amik-
nek már ugyan nem mi va-
gyunk a gazdái, de odafigye-
lünk rájuk – mint például az 
iskolák –, ők sem sérültek, 
sőt a pályázati lehetőségek 
révén inkább gazdagodtak – 
húzta alá a városvezető, 
majd átadta a szót a hozzá-
szólóknak.

Csornainé Romhányi 
Judit (Együtt), a baloldali 
frakció vezetője olvasta fel 
gondolatait a költségvetés-
ről. Azzal kezdte, hogy a 
2018. évi büdzsé a korábbi 

esztendők főösszegeihez ké-
pest közel háromszorosa, 
ami a Modern Városok prog-
ramnak köszönhető.

– Átolvasva a költségve-
tést azt látjuk, hogy idén jut 
mindenre pénz, végre épül-
het és szépülhet a városunk, 
azonban nem mindegy, hogy 
ezt a hatalmas pénzmennyi-
séget milyen hatékonyság-
gal költjük el, hogy a legtöb-

bet, a legjobbat hozzuk ki 
belőle – mondta.

Pulai Edina (Jobbik), a 
pénzügyi és költségvetési bi-
zottság elnöke elmondta, 
hogy megtárgyalták a javas-
latot, s azt elfogadásra java-
solták a közgyűlésnek. Szólt 
arról is, hogy az önkormány-
zati saját bevételek között 
meghatározó jelentőséggel 
bírnak a helyi adóból, vala-
mint az átengedett központi 

adók közül a gépjárműadó-
ból származó bevételek. A 
képviselő kérte, hogy a Mo-
dern Városok programhoz 
kapcsolódó beruházások 
esetében élvezzenek előnyt a 
helyi vállalkozók.

A közgyűlés bizottságai 
egyébként egyhangúan elfo-
gadásra javasolták a rende-
lettervezet. Kéri Mihály (Fi-
desz–KDNP), a köznevelési 

és művelődési bizottság el-
nöke is megerősítette állás-
pontjukat, azonban kifogá-
solta, hogy a költségvetés-
ben véleménye szerint kevés 
pénz jut a kulturális és köz-
művelődési fejlesztésekre. 

T. Mészáros András pol-
gármester végighallgatva a 
hozzászólásokat úgy ösz-
szegzett, hogy ha összeha-
sonlítják a Fidesz–KDNP ve-
zetése előtti 16 évet és a mos-

tani időszakot, akkor jól lát-
szik, hogy míg korábban 0 és 
500 millió forint közötti mű-
ködési és fejlesztési pénzek 
álltak maximum a rendelke-
zésre, ezzel szemben az el-
múlt 11 évben mintegy 90 
milliárd forint fejlesztés tör-
tént a városban.

– Ha ezt visszaosztjuk, ak-
kor is érzékelhető, hogy 
évente 8–9 milliárd forintnyi 

fejlesztésre volt lehetősé-
günk – húzta alá a polgár-
mester. 

A költségvetési rendeletet a 
Fidesz–KDNP képviselői tá-
mogatták. Nemmel szavazott 
Csornainé Romhányi Judit 
(Együtt), Havasi Márta (DK) 
és Szűcs Gábor (MSZP). Cső-
zik László, a 20-30 Egyesület 
képviselője nem volt jelen a 
közgyűlés ülésén.

QQ Nyilas H.

Több mint 57 milliárd forintos költségvetést fogadott el a közgyűlés
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„Mekkora az esélye, hogy 
a Föld történetének első és 
egyetlen gondolkodó faja 
elég intelligens ahhoz, hogy 
teljesen megértse a világ-
egyetem működését?” Nem 
sok, de azért próbálkozni sza-
bad, nem igaz? Neil deGrasse 
Tyson, a népszerű amerikai 
asztrofizikus legalábbis ezt 
teszi első magyarul meg-
jelenő művében. Ugyanis 
tényleg nem más ez a könyv, 
mint kísérlet arra, hogy meg-
értsük, mi hogyan működik 
körülöttünk a világban – és 
azon túl. De nem kell meg-
ijedni, ez nem egy olyan szak-
könyv, amitől az ember csak 

butábbnak érzi magát. Épp 
ellenkezőleg! Ahogyan már 
a címe is sugallja, ez a könyv 
egy papírra vetett, már-már 
stand-up comedybe hajló 
előadás-sorozat. Könnyed, 
humoros, ugyanakkor érde-
kes és izgalmas. A negyven 
rövid fejezet témaválasztása 
nagyon szerteágazó, az első 
földgömb készítésétől az 
antianyagig mindenről szól, 
aminek akárcsak közvetett 
köze lehet az asztrofizikához.

Neil deGrasse Tyson neve 
ismerős lehet a Kozmosz: 
Történetek a világegyetemről 
című tévésorozatból, amelyet 
nálunk is sugároz a legna-

gyobb ismeretterjesztő csa-
torna. A szerző a filmekben 
is tapasztalt lehengerlő elő-
adásmódját és a világűr iránti 
rajongását kapjuk a könyv-
ben is, így csalódni biztosan 
nem fogunk benne. Minden-
kinek biztonsággal ajánlható, 
nem csak hobbicsillagászok-
nak, hiszen az anekdoták 
között tényleg bárki találhat 
kedvére valót. Annak pedig, 
akit egy kicsit is érdekel az 
Univerzum, egyenesen köte-
lező!

A könyvet megtalálják a 
Felnőttkönyvtár és a Parkvá-
rosi Fiókkönyvtár állományá-
ban is.

KÖNYV

Neil deGrasse Tyson:  
Ha felfal egy fekete lyuk és egyéb kozmikus komplikációk

Hog y legyen holnapunk?
Sok-sok katasztrófavíziót ismerünk az emberiség 
jövőjével kapcsolatban az utópiáktól kezdve a tu-
dományosan megalapozott elemzésekig. A Park-
városi Közösségi Házban alakulóban lévő Érdi 
Ökofilmklub bemutatkozásként a Holnap című fil-
met vetítette, amelyben, az alkotók a pusztulás 
előrevetítése helyett a lehetséges megoldásokat 
mutatják be.

– Az ökológia kifejezés 
együttéléstant is jelent – 
mondja Uhri Bálint, a 
filmklub egyik alapítója, 
pszichológia és filozófia 
szakos egyetemi hallgató 
–, mi olyan filmklubot 
szeretnénk létrehozni, 
amelynek keretében a kö-
zös életünkről beszélge-
tünk, gondolkodunk. Eh-
hez keresünk filmeket és 
hívunk szakértőket a 
téma megvitatásához. 

Az első alkalommal 
vetített Holnap című film 
amolyan alapozásnak is 
tekinthető, hiszen cso-
korba gyűjti korunk leg-
égetőbb problémáit, és a 
helyi átalakuló közössé-
gek kezdeményezéseit 
mutatja be, amelyek al-
ternatívát jelenthetnek a 
globális megoldásokkal 
szemben. Egy fiatal fil-
mes csapat vágott neki a 
világnak, hogy felkeres-
se azokat a közössége-
ket, amelyek előrébb jár-
nak a fenntartható jövő 
felé vezető úton. Fősze-
repben azok a kezdemé-
nyezések állnak, ame-
lyek azt célozzák, hogy 
holnap is legyen mit 
enni, legyen mivel fűteni, 
legyen biztonság és nem 
utolsósorban műveltség. 
Vizsgálják tehát életünk 

minden területét az 
energiafelhasználástól 
kezdve a gazdasági, ok-
tatási, társadalompoliti-
kai kérdésekig, s noha 
lehetséges megoldásokat 
villantanak föl, nem kí-
sérelnek meg átfogó, 
egyedül üdvözítő recep-
tet kínálni, a hangsúly 
ugyanis a helyi kezde-
ményezéseken van.

A meglepően sok ér-
deklődőt vonzó – megtelt 
a közösségi ház – első ve-
títés után legalább hú-
szan maradtak ott a be-
szélgetésen, amelynek 
vendége Tracey Wheat-
ley volt, aki városi ker-
tésznek nevezi magát és 
számos hazai átalakuló 
program alapítója. Volt 
miről beszélgetni, hiszen 
a nagyon tömény, kétórás 
film megvitatásra alkal-
mas, a helyi viszonyokra 
lefordítható gondolatokat 
vetett föl.

A szervezők elégedet-
tek lehettek a kezdeti ér-
deklődéssel, s arra szá-
mítanak, hogy sikerül 
fönntartaniuk az aktivi-
tást. Legközelebb márci-
us 10-én lesz vetítés, ak-
kor a helyi közösségek és 
a kapitalizmus kapcsola-
táról lesz szó.

QQ (mnp)

Az  üvegvarázson is túl
Mint szinte minden kisgye-
rek, Margittai Adrien is el-
lenállhatatlan vágyat ér-
zett a gyerekszoba falainak 
kidekorálására, csak a 
többséggel ellentétben ő 
nem nőtte ki ezt az alkotói 
késztetést, ahogy ez a mű-
velődési központ előtéri tár-
lóiban Üvegvarázs címmel 
bemutatott munkáiból is 
látszik.

Margittai Adrien viszony-
lag hamar szembesült vele, 
hogy a fal nem az ideális felü-
let számára, s nem lesz a 
nagy szekkókészítők utódja. 
A rajzolásról persze nem 
mondott le, tanfolyamokon 
képezte magát, járt a száz-
halombattai László Bandy 
iskolájába is, de még negyve-
nen túl sem szégyellt iskola-
padba ülni, s festői diplomát 
szerezni a Ring művészeti 
iskolában. 

– Ezekben 
az években be-
l e kó s t o l h a t -
tam a festés, 
rajzolás szabá-
lyainak fontos-
ságába, vala-
mint azok el-
h a g y á s á n a k 
hihetetlen le-
hetőségeibe. 
Az a szabad-
ság, amit az 
alkotás öröme 
ad, mindig át-
segített életem 
p r o b l é m á s 
helyzetein – 
mondja magá-
ról az alkotó. 

Margittai Adrien képeit 
több kiállításon láthattuk 
már, de a művelődési központ 
tárlóiban kiállított munkái-
val új oldaláról mutatkozik 
be. Ezúttal üvegfestményeit, 
pontosabban üveglapra, tü-
körre készített képeit hozta 
el. A szokatlan felület, a spe-
ciális festékek és technika – 
egyes festékek használata 
után például a kerámiához 
hasonlóan ki kell égetni a 
munkát – eredménye varázs-
latosan színes, de mégis meg-
hitt melegséget sugárzó kép 
vagy éppen a papíralapúhoz 
hasonlóan részletgazdag 
„grafika”.

QQ (mnp)

Margittai Adrient a szabadság, amit az alkotás 
öröme ad, mindig átsegítette élete problémás hely-
zetein

Az üvegfestményeket március 21-ig lehet megtekinteni a Szepesben

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

f a t e l e p
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H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
profillal, különbözőméretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

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

55
75

38

Árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

Mindenre van
megoldásunk!
Kérje ajánlatunkat!
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Emlékezés a költőtársra
Szomorú pillanatok szükségesek hozzá, hogy igazán és 
cáfolhatatlanul megmutatkozzon, hogy azonos érdeklő-
désű, kedvtelésű emberek csoportja közösség-e a szó 
nemesebb értelmében. Az Irodalomkedvelők Klubja Te-
mesi Évára, a barátra, az alkotótársra emlékezve tett 
tanúságot arról, hogy a közös tevékenység érzelmi köte-
lékeket képes létrehozni.

Az irodalmi délután lát-
szólag nem sokban külön-
bözött az IRKA megszo-
kott összejöveteleitől. A 
klub vezetőjének, Daróci 
Lajosnénak a konferálá-
sával és „koreográfiája” 
alapján sorra léptek a mik-
rofonhoz a csoport tagjai, 
hogy egy-egy verset fölol-
vassanak, s ugyancsak 
megszokott módon Szigeti 
Eszter dalai tették meghit-
té a programot. 

Mégis nagyon más volt 
minden. Az elhangzott mű-
veket vagy Metzger Béláné 
Temesi Éva írta vagy hoz-
zá/róla írták a klubtagok. S 
a felolvasások után nem 
csendült taps, emlékező 
csöndek tagolták-fűzték 
össze a költeményeket.

Emlékezés volt ez a dél-
után a költőtársra, arra a 
Temesi Évára, aki tavaly 
decemberben hunyt el, s 

akinek emlékét elsőként 
fia, Metzger Balázs idézte 
fel, beszélve arról, hogy 
édesanyja ifjú korában pe-
dagógusnak készült, a kul-
túra töltötte ki életét, de a 
sors kegyetlenül keresztül-
húzta számításait, s mun-
kás évtizedeit egy gyárban 
töltötte technikusként. Ver-
selni persze verselt, sokáig 
csak a maga örömére. Mind-
ez akkor változott meg, 
amikor (1998-ban költözött 
Érdre) csatlakozott az 
IRKA körhöz, amelynek ha-
mar meghatározó tagjává 
vált, s itt kezdett publikálni, 
megjelentek kötetei is. 

A fiún kívül emlékezett 
Temesi Évára lánya, Metz
ger Zsuzsa és a közeli ba-
rát Petrik István is, akik-
kel Somfai István, a Poly–
Art alapítvány kuratóriu-
mának elnöke beszélgetett. 
És emlékeztek a versekkel 

az IRKA-tagok (Daróci La-
josné, Habos László, Mó
czár Csaba, Kreischer 
Nelly, Kovács f. István, 
Somfai István, Szabó 
Aida, Szabó Valéria, Vikár 
János, Virág Katalin) 
megmutatva, milyen széles 
körből merített a költő Te-
mesi Éva. Szólt szerelemről 
és családról, politikáról és 
közéletről, tudományról és 
művészetről, természetről, 
de megfogalmazott filozofi-
kus gondolatokat is. Mun-
kásságával tekintélyt szer-
zet a csoportban, ahogy 
Daróci Lajosné mondta, s 
gazdag anyagot hagyott ol-
vasóira, hiszen az IRKA 
minden kiadványában sze-
repeltek versei, s több önál-
ló kötete is megjelent.

Az emlékező délután 
méltón igazolta Temesi Éva 
sorait: „Ott vagyok minden 
hangban veled, / A csende-
sen köröző madár szavá-
ban, / de én vagyok a csil-
lag is, mely rád süt az éj-
szakában. / Ne állj hát zo-
kogva síromnál, / nem va-
gyok ott. / Nem haltam 
meg.”

QQ M. Nagy

Min t cseppben a tenger
„Repülj madár, repülj, Menaságra repülj” – sokan talán 
a Balkan Fanatik együttes népszerű feldolgozásában 
ismerik ezt a népdalt, olyanok is, akik talán nem is tud-
ják, hol, merre található a címben szereplő kicsi falu. De 
akik megnézték a művelődési központban az Összefo-
gás Egyesület és az Erdélyi Magyarok és Székelyek 
Érdi Egyesülete szervezésében vetített dokumentumfil-
met – amit T. Mészáros András polgármester ajánlott a 
nézők figyelmébe –, nemcsak azt tudták meg, honnan 
származik a dal, hanem nagyon sok ismerettel gazda-
godtak a székelység életéről.

Csíkmenaság festői kör-
nyezetben fekszik Hargita 
megyében, Csíkszereda kö-
zelében. Erről a településről 

forgatta filmjét Faragó An
namária író, dokumentum-
film-rendező. Célja az volt, 
hogy a székely életmódot 

mutassa be egy olyan, a vi-
lágtól elzárt kis zsákfalu-
ban, ahol lényegében ma is 
az ősi hagyományok szerint 
élnek az emberek – tudtuk 
meg a vetítés előtt Balázs 
Istvántól, akinek a családja 
Menaságról származik, s 
aki szereplőként is föltűnik a 
vásznon, de mostanában leg-
inkább a filmet népszerűsítő 
„roadshow-n” a film arca-
ként ajánlja a nézők figyel-
mébe az alkotást. Mert ép-
pen azért javasolták egy 
diósdi rendezvényen – ahol a 

menasági ha-
g yományőrzők 
is felléptek – Fa-
ragó Annamári-
ának, hogy ké-
szítsen filmet a 
faluról, hog y 
azok is megis-
merhessék a 
székely életmó-
dot, hagyomá-
nyokat, akik 
még sosem jár-
tak Erdélyben.

S valóban, a 
filmben megis-
merkedhetünk a 
népviseletüket 

ma is büszkén hordó helyi em-
berekkel, életmódjukkal, szo-
kásaikkal, életük kereteivel, 
láthatjuk többek között a hí-
res kürtőskalács készítését, 
a patkolókovácsot, a kenyér-
sütést, az esztenát, a bútor-
festést, a hegedűkészítést, a 
székelykapu-faragót. De ké-
pet kapunk általában a szé-
kely mentalitásról, amely 
egyszerre sírós-nevetős, a 
humor mellett ott van az ő fáj-
dalmuk, minden nehézségük, 
kötődésük az anyaországhoz.

Ez a pici falu – hatszáznál 
alig többen lakják – a film-

ben, mint cseppben a tenger, 
úgy mutatja föl az egész szé-
kelység életét, s lassan-las-
san az utolsók egyikeként 
őrzi a megtartó, az összefo-
gást tápláló hagyományo-
kat. Hírnökök ők – talán 
sose volt oly nagy szükség 
rájuk, mint napjainkban –, 
olyanok, akik élő közössé-
gek példáján mutatják be, 
hogyan őrzik identitásukat, 
kulturális önazonosságu-
kat a határon túl élő magya-
rok, példát mutatva ezzel 
nekünk is.

 Q -y-

Balázs István családja Menaságról származik, s szereplőként is föl-
tűnik a vásznon

A csíkmenasági erődtemplom Alcsík egyik legértékesebb egyházi műemléke
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M E G H Í V Ó
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rendezendő 
koszorúzásra és ünnepi megemlékezésre.

M E G H Í V Ó

P R O G R A M O K
2018. március 14-én
18.00  
Fáklyás felvonulás
  az Érdligeti Általános Iskolából a Tállya utcai 1848-as emlékműhöz
2018. március 15-én
9.009.00
Koszorúzás az érdligeti Tállya utcai 1848-as emlékműnél
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere
Közreműködnek: vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kórusa
9. 30
Térzene a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt
Közreműködik: a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  Fúvószenekara, karnagy: Zwickl ÁgostonKözreműködik: a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  Fúvószenekara, karnagy: Zwickl Ágoston
10.00
Ünnepi műsor és Érd Megyei Jogú Város díjainak, 
kitüntetéseinek átadása a Szepes Gyula Művelődési Központban 
Köszöntőt mond: Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő 
Ünnepi beszédet mond: Fodor Enikő Érdi Ifjúsági Önkormányzat diákpolgármestere
A műsor közreműködői: a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes, művészeti vezető: Majoros Róbert és a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kórusa, karnagy: Ilosfai CsillaKőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kórusa, karnagy: Ilosfai Csilla

TISSTELET A BÁTRAKNAK!

  

 
 
 

  
  

 
   

FELHÍVÁS 
 

Alkotó oktatók 
 

A Szepes Gyula Művelődési Központ második alkalommal rendezi meg 
az Alkotó Oktatók - Érd és térsége rajztanárainak képzőművészeti kiállítását. 

 
Rajzszakos pedagógusok jelentkezését várjuk két- három, tetszőlegesen kiválasztott, 

falra helyezhető alkotással (festmény, grafika stb.). 
 

A kiállításon való részvételi szándékát kérjük jelezze 2018. május 20-ig Lukács Orsolyának, 
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu email címen, vagy a 06-23-365-490/102-es melléken. 

 
Az alkotások gyűjtése: 2018. május 23-25-ig (szerdától - péntekig) 9-18 óráig 

a Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd, Alsó u. 9.). 
 

A kiállítás megnyitója: 2018. június 1. 
Helyszíne: Szepes Gyula Művelődési Központ. 

Megtekinthető: 2018. június 29-ig. 

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

2,5% THM, FORINTALAPÚ,
FIX KAMATOZÁSÚ FINANSZÍROZÁSSAL*,
MAGAS FELSZERELTSÉGGEL
AZONNAL ELVIHETŐK

*A feltüntetett ajánlatok 2018. február 1-től március 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig megkötött szerződésekre
érvényesek. A jelenlegi finanszírozási konstrukció belföldi székhelyű vállalkozások számára elérhető forintalapú, fix
kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingfinanszírozással, kizárólag új Peugeot Partner, új Peugeot Expert és új Peugeot
Boxer haszongépjárműre. A finanszírozás minimum 20% kezdőrészlettől, minimum 36 hónap, maximum 61 hónapos
futamidővel, minimum 1 000 000 Ft finanszírozási összeggel érhető el, akár induló 2,5% THM-mel. A 2,5% THM-es
finanszírozás pontos paramétereiről és feltételeiről érdeklődjön Peugeot-márkakereskedésünkben! A lízingszerződés
rendelkezése alapján a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie,
ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a
hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak, és a felsorolt feltételek nem minősülnek a 2013. évi V. törvény 6:64.§-a
szerinti ajánlattételnek. A részletekért forduljon bizalommal Peugeot-márkakereskedésünkhöz!
Az ajánlatban kínált Peugeot Boxer vegyes fogyasztása 6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Expert vegyes fogyasztása 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 137 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Partner vegyes fogyasztása 4,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 112 g/km.

PEUGEOT BOXERPEUGEOT EXPERTPEUGEOT PARTNER

peugeot.hu

PEUGEOT-

PEUGEOT BOXERPEUGEOT EXPERTP G O P R R

HASZONGÉPJÁRMŰVEK
PEUGEOT

KÉSZEK A BEVETÉSRE!

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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Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig
Telefon:

06-23/520-117
E-mail:

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE

55
84

32

11hely, történet  | 2018. február 21. |

Egy sokszínű város vallatása
– Mondjatok egy monda-

tot Érdről.
Géza: „a végletek városa”. 

Éva: „sokszínű város”. Kati: 
„nehéz város”. István: „nincs 
egyetlen mondatom, de még 
megmagyarázni is nehezen 
tudom, milyen is ez a város”.

Diákok, egyetemisták. 
Jöttek a fővárosból, Debre-
cenből, Egerből, népművelők 
és könyvtárosok életük első 
gyakorlatára. Magukban 
Cseh Tamást dúdoltak, ver-
senyt futottak a korsó sörért 
a Pelikánig, és egyheti talpa-
lással fölmérték a várost.

– Hivatalosan nem tudtuk 
volna megcsinálni ezt a vizs-
gálatot – mondja Urbán 
László, a művelődési köz-
pont igazgatója –, bárki vál-
lalja, százezer alatt nem 
adta volna. A gyerekek 
koszt-kvártélyért végeztek 
felbecsülhetetlen értékű 
munkát.

Barátok nélkül
Hatodik órája ülünk 

együtt. Előttünk kérdőívek, 
hatvan bejáró érdi lakos hat-
van kérdésre adott válasza. 
Válaszaikból formálódik 
elénk a város élete.

Az eljáró érdiek négy és 
hat óra között kelnek, tíz 
utánra vagy még későbbre 
esik a lefekvés ideje. Napi 
két órát utaznak, ki többet 
is, a munkahelyükre. Nin-
csenek megelégedve a közle-
kedéssel, a közművesítéssel, 
az ellátással, nagy részük 

azonban nem mozdulna el a 
városból. Legtöbben Sza-
bolcsból jöttek, sokan Pest-
ről, megtalálták számításu-
kat a városban. Barátokat 
nem találtak, legföljebb a 
szomszédolásig terjednek. 
Ami barátság akad, az még a 
régi lakóhelyhez vagy a 
munkahelyükhöz húz visz-
sza. Gyerekeiknek alig van-
nak barátaik, 
vagy legalábbis a 
hatvan szülő több-
sége nem tud róla. 
Az oktatással elé-
gedettek. Keveset 
tudnak a gyere-
kek szabadidejé-
ről. S bár szinte 
mindenki igenlő-
en válaszolt a kö-
zös családi prog-
ramokra, a felele-
tekből kitűnően ez 
legföljebb passzív 
együttlét lehet. A 
művelődés legfőbb 
formája a televí-
zió, kevesen tud-
nak a művelődési 
központ rendezvé-
nyeiről, s időhiány 
– ennek legfőbb 
okaként az építke-
zést említették – 
miatt nem is kívánnak ré-
szesei lenni. A könyv, a drá-
ga és szép kiadás kezdi be-
lopni magát lakásaikba, 
egyelőre azonban keveset 
fordítanak olvasásra. Ta-
nácstagjukat felerészt isme-
rik, közös munkában a több-

ség mind ez idáig nem vett 
részt a városban, de ha lát-
nák értelmét és a tanács igé-
nyelné a segítséget, vállal-
nának társadalmi munkát.

Életek kettőssége
– Ez volt számomra a leg-

meglepőbb – mondta Kántor 
Éva, a debreceni népművelő-
történelem szakos hallgató 

–, hogy ezek a behúzódni lát-
szó emberek örömmel ki-
nyílnának, ha valaki megke-
resné őket.

– Itt ez a kettősség je-
lentkezik, amit végig érez-
hettünk – mondta Marczin 
István, szintén debreceni 

népművelő. – Jártunk Ér-
den emeletes házakban és 
barakkokban. Olyan he-
lyen, ahol két tévé is volt, ott 
is, ahol nem láttunk köny-
vet. Volt, aki örült nekünk, 
leültetett bennünket és ki-
tárulkozott. Másik a kutyá-
ját küldte a nyakunkra 
vagy egyszerűen nem nyi-
latkozott.

– Kialakult a képetek, 
hogy milyen is az érdi em-
ber?

– Nem, mert talán még 
nincs is ilyen – mondta a deb-
receni Kiss Géza. – Legföl-
jebb valami mozaikot lehet-
ne összerakni, de az nagyon 

végleges, sokszínű, összetett 
kép lenne.

– Mit tartanál a legfonto-
sabb változtatásnak a vá-
rosban?

Faggyas Katalin, az ELTE 
könyvtárszakosa:

– Mindent. Hiszen nincs a 
város életének olyan pontja, 
ahol ne akadna javítanivaló. 
Én csak csodálni tudom, 

amit az emberek itt vál-
lalnak, ennél többet 
tenni ebben a helyzet-
ben talán nem is lehet.

Egy név jelentése
– Mit tudtatok Érdről?
Géza: „Semmit”. Éva: 

„Azt, hogy van egy 
ilyen nevű falu”. István: 
„Kétszer átutaztam 
rajta a Balatonra me-
net”. Kati: „Hogy itt van 
Pest mellett”.

– És ma mit jelent 
nektek Érd?

Géza: „Ezt az egy 
hetet”. Éva: „A gyalo-
golást a sáros utcá-
kon”. Kati: „A találko-
zásokat, ezt a házat”. 
István: „A hét után 
v isszamentem az 
egyetemre és az elő-
adáson arra kaptam 

föl a fejem, hogy az előadó 
Érdről beszélt, az itt megte-
lepedett székelyekről, és va-
lami jó érzés fogott el. Örül-
tem, hogy hallottam a város 
nevét”.

Pest Megyei Hírlap,
1980. február 27.

Urbán LászLó – sajtótükör

Érdi képeslap 1979-ből. (b1) Szolgáltató ház (Budai út), (b2) Érdi postahivatal, (j1) 
 VOLÁN autóbusz-pályaudvar és üzletház (Pelikán), (j2) Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 (Forrás: csukalib.hu)



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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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

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

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

55
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33

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117
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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

PROGRAM
CSALÁDI MATINÉ
Az Alma együttes farsangi koncertje
Jegyek elővételben kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában. Belépő 
1900 Ft
Február 25-én, vasárnap 11 órakor

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok 
vására
További információ: Czinderné Bea 06-
30-597-8823
Március 3-án, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Üvegvarázs

Margittai Adrien kiállítása
Megtekinthető március 21-ig

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

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

KLUBÉLET
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

KERTBARÁTKÖR 
Változatos sásliliomok, vetítéses 
előadás
Előadó Vetőné Pásztor Mária
Február 23-án, pénteken 16 órától
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.

KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉRDI KÖZÖSSÉGE
Klubnap, Csóka László festőművész 
meghívása
Február 27-én, kedden 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Klubnap

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 27-én, kedden 18 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
A déli jégvilág csodái
Fotós expedíció az Antarktiszon
Kércz Tibor fotóművész élménybeszá-
molóval egybekötött vetített képes 
előadása
Február 24-én, szombaton 17 órakor
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Minden pénteken, 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Minden pénteken, 14 órakor
Senior torna
Február 28-án, szerdán 8.30 órakor
Szenior Örömtánc
Február 28-án, szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Február 28-án, szerdán 16.15 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

ELŐZETES
Ökofilmklub
A belépés ingyenes
Március 10-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 szün-
nap, kedd-péntek 10–17 óráig, szombat-va-
sárnap 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

2018. március 10-én, szombaton a 
Felnőtt- és Gyermekkönyvtár 8–16 
óráig, a Parkvárosi Könyvtár 8–12 

óráig lesz nyitva. A Jószomszédság 
Könyvtára és a Zenei Könyvtár ezen 
a napon ZÁRVA tart. 2018. március 
14–18. között a könyvtár minden 

részlege ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás
Hunyadi Mátyás születésének 575. és 
magyar királlyá választásának 560. 
évfordulója alkalmából meghirdetett 
Mátyás király-emlékév alkalmából
Február hónapban
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GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Mackó-nap
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Február hónapban
BABA-MAMA KLUB
Február 23-án, pénteken 10 órakor

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Retro diavetítés
Február 22-én, csütörtökön 17.30 órakor

FOGLALKOZÁS
Farsang
Február hónapban

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 
előre kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, telefonszámán 
vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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 17óráig
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 26., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Vasas SC
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 86/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

FEBRUáR 27., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép  
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 R33 – Éles Gábor Trió 
21:15 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:10 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–Pápai Perutz FC   

(A 2017.10. 28-ai mérkőzés ismétlése) 
23:50 Műábránd
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

FEBRUáR 28., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 87/90. rész
21:00 Kányadombi indiánok
 magyar játékfilm 2011
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

MáRciUS 1., cSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 139. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Vasas SC
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

MáRciUS 2., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 139. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Szalmabábuk lázadása
 játékfilm 1999
21:45 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:45 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:15 Mozgás
 sportmagazin
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

MáRciUS 3., 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 Kányadombi indiánok
 magyar játékfilm 2011
22:10 Bibliai Szabadegyetem 87/90. rész
23:10   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

MáRciUS 4., VASáRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 139. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Szalmabábuk lázadása
 játékfilm 1999
22:25 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:55 Mozgás
 sportmagazin
23:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
 0:25 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:55  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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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.

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: az állam-
háztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 2011/368. 
(XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban 
meghatározott feladatok ellátása 
az önállóan működő és gazdálkodó 
Intézményi Gondnokság, valamint 
a hozzá rendelt önállóan működő 
intézmények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a(z) 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti felsőoktatásban szer-
zett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy 
az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesí-
téssel, vagy gazdasági vezetői, 
belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi ellenjegyzői – 2012. 
január 1. előtt az Áht. szerinti 
ellenjegyzői –, vagy

•	 a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti felada-
tok ellátásában költségvetési 
szervnél legalább ötéves igazolt 
szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakké-
pesítéssel vagy felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakképzett-
séggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbí-
zással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § 
(3) bekezdése szerinti nyilván-
tartásban és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 KIRA program ismerete;
•	 FORRÁS program ismerete.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására vonat-
kozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. április 16.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. március 31. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Szabóné 
Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-23-
521-161-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 14/9930-3/2018., valamint 
a beosztás megnevezését: gazda-
sági vezető.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázatokat postai 
úton, a mellékletekkel együtt 3 
nyomtatott példányban, fizetési 
igény megjelölésével kérjük be-
nyújtani. 
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. április 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 
alapján Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere dönt;

•	 a pályázókat a döntést megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
sének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hall-
gatja meg;

•	 a közalkalmazotti jogviszony 3 
hónapos próbaidővel, határo-
zatlan időre szól.

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 választókerületben jelöltet, illetőleg listát 
állító jelölő szervezet, valamint a független jelölt bízza meg.
A választási bizottságok megbízott tagjait – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 30. § (2) bekezdésének megfelelően – legkésőbb a választást megelőző 16. na-
pon 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 válasz-
tásán jelöltként indulhat.
Az OEVB megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság 
megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni.
A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tag-
ja: a köztársasági elnök, a háznagy, a képviselő, az alpolgármester, a jegyző, 
másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédség-
gel 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 telefon-
számon vagy személyesen adnak.

Választási Iroda

Pest Megye 1. számú Választókerület Országgyűlési  
Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága

(OEVB)
Dr. Tóth Tamás elnök

Dr. Csukás Pálma elnökhelyettes
Machács Veronika bizottsági tag

Székhely: Érd, Alsó utca 1. Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1.
E-mail: valasztas@erd.hu. Telefax: 06-23/522-363

Közérdekű felhívás

Közérdekű tájékoztatás
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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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Viz sga édesből és sósból
Hetvenheten adnak szá-
mot tudásukról ezekben a 
napokban a Kós szakkép-
ző iskolában. 

Ezek a diákok a 2016/17-es 
tanévben indult, felnőttek-
nek meghirdetett, esti OKJ-s 
képzésekben vettek részt és 
szereztek új szakmát. Ellá-
togattunk a cukrászok gya-
korlati vizsgájára, ahol hét 
órán keresztül készítették 
az édes és sós finomságokat 
a vizsgázók.

Tizenhárman a kereske-
dő, tizenketten a villanysze-
relő, huszonhatan a kis- és 
középvállalkozások ügyve-
zetője, hatan a cukrász, 
nyolcan a pincér, tizenketten 
a szakács képzésben tettek 
elméleti, illetve gyakorlati 
vizsgát az ÉSZC Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájában, és a na-
pokban kerül sor a szóbeli 
megmérettetésre is.

– Van, aki most szerzi meg 
az első szakmáját, mert nyolc 
általános iskolai végzettség-
gel nem tudott elhelyezkedni. 
Azoknak, akik már a máso-
dik szakmájukat szerzik 
meg, nagyon változatos a mo-
tivációjuk: van, aki kíváncsi-
ságból, mások muszájból, il-
letve a munkahelyük kérésé-
re ültek megint az iskolapad-
ba, és olyan is akad, aki vál-
tani szeretne. A vendéglátó 
szakmákban előfordul, hogy 
egy tanuló elvégzi a pincér és 
szakács, illetve a szakács és 
cukrász szakot is – mondta 
lapunknak Tériné Pataki 
Magdolna szakképzésért és 
felnőttoktatásért felelős igaz-
gatóhelyettes.

A szakmai képzés során a 
diákok gyakorlati órákon is 
részt vesznek a különféle 

üzemekben, ami kiváló lehe-
tőség arra, hogy a felnőttek 
megtalálják későbbi munka-
helyüket is: sokan már ta-
nulmányaik alatt szerződést 
kötnek az adott céggel.

– Októberben is sok szak-
mai vizsgánk volt. Többen 
jelezték vissza, hogy az elsa-
játított szakmának köszön-
hetően végre jó helyen tud-
tak elhelyezkedni – tette 
hozzá Tériné.

A diákok az elmúlt napok-
ban nem a jó állás, hanem a 
jó vizsgaeredmény miatt iz-
gulhattak. Ellátogattunk a 
cukrászokhoz, akik megle-
hetősen lámpalázasak vol-
tak az írásbeli előtt, a gya-
korlati vizsgától viszont már 
nem féltek annyira, pedig 
több mint hét órán keresztül 
álltak a hatalmas asztalok 
mellett, készítették az omlós 
tésztát, cirkalmazták a tor-
tát, verték a habot.

– Nagyon szeretek sütni-
főzni. Eredetileg pedagógiai 
asszisztens vagyok, de na-
gyon régóta nem dolgozom e 
szakmában. Szereztem több 
képesítést is, de a nagy vá-
gyam az volt, hogy cukrász-

ként dolgozhassak – mondta 
Marika. Arra a kérdésre, 
hogy mi újat tanulhat a sütés 
terén egy gyakorlott háziasz-
szony, egy másik hölgy így 
felelt:

– Nem az volt a lényeg, 
hogy hány recepttel lettünk 
gazdagabbak; a technológi-
át tanultuk meg, amit akár 
kicsiben, otthon is alkalmaz-
hatunk – hangsúlyozta Irén, 
aki gyógymasszőrként dol-
gozik. Mint mondta, nem sze-
retne pályát módosítani; 
ahogy fogalmazott, a tudá-
sért jött és azért, hogy az 
agyát karbantartsa, és ezt a 
célját el is érte. És emellett – 
nem mellékesen – egy szak-
mával is gazdagabb lett.

Az esti képzéseken tizen-
hét évestől a középkorúig 
szinte minden korosztály 
megtalálható – mivel az ok-
tatás ingyenes, sokan jelent-
keznek: akár kétszáznál töb-
ben is. A 2018/19 szeptem-
berében induló tanévre is-
mét több szakmát hirdet 
majd a Kós iskola; augusz-
tustól érdemes lesz figyelni 
a szakképző honlapját.

QQ ÁdÁm Katalin

Van, aki kíváncsiságból, mások muszájból, illetve a munkahelyük kérésére ültek megint az iskolapadba, 
és olyan is akad, aki váltani szeretne

A cukrászok több mint hét órán keresztül álltak a hatalmas asztalok 
mellett, készítették az omlós tésztát, cirkalmazták a tortát, verték a 
habot

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

Szociális Gondozó Központ:
  Intézményvezető:  20/231-6273
  Utcai szociális munkás: 20/376-5363
  Kríziskoordinátorok: 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

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

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

Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztöndíjban és az Esély-
teremtő Ösztöndíjban részesülő tanulókat, hogy az Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösz-
töndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 11.§ 
és 22.§ alapján a félévi bizonyítvány kézhezvételét követő-
en az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogviszonyt 
február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postá-
ra adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utóla-
gos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony-igazolás hiánya esetén a második fél-
évi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni.
Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3., 
Polgárok Háza fsz.) személyesen vagy postai úton a Polgármes-
teri Hivatal Humán Iroda címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közérdekű tájékoztató
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Amplifon Hallásközpont
Érd, Budai út 28.
Tel.: 06 23 522 802
amplifon.hu

Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot ingyEnEs Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba
2018. február 21-től március 9-ig.
Rendel: Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész és audiológus
szakorvos, Dr. Szőnyi Magdolna fül-orr-gégész
és audiológus szakorvos és Polyefkó Zsuzsanna
audiológus.

Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?

ElőzzE mEg
a bajt!
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Mas karák  
a tanulószobában
Nemcsak a legkisebbek, hanem a tizenévesek is szíve-
sen bújnak más bőrébe – csak épp nem mesefigurákéba. 
Rapper, filmhős, magánnyomozó, rockerlány és fekete 
macska vonult fel az ifiklub szerdai farsangján, ahol 
igazából nem is a jelmezeken, hanem a közös játékon, 
szórakozáson volt a hangsúly. A klub évről évre népsze-
rűbb, és most, hogy új helyre költöztek, még több kikap-
csolódási lehetőséget kínálnak a 14–29 éveseknek.

Jópofa közösségi játékok, 
uzsonna, karaoke, jelmez-
verseny és beszélgetés – er-
ről szólt az ifiklub farsangi 
mulatsága, amelyen azok is 
jól érezték magukat, akik 
nem szerettek volna jel-
mezt ölteni. A tizenévesek 
összetartó kis közössége 
alakult ki az évek alatt – 
mindig jönnek újak, de a 
régiek sem maradnak el, 
hiszen itt 29 éves korig vár-
ják a fiatalokat.

– Évek óta egyre többen 
vagyunk, így már kinőttük 
az Enikő utcai klubhelyisé-
get. Novembertől az Emma 
u. 8-ban várjuk a fiatalokat. 
Itt több helyiség is a rendel-
kezésünkre áll. Ezeket fel-
újítottuk, és a fiatalok igé-

nyei szerint rendeztünk be: a 
közös társalgó mellett van 
tévészobánk, ahol a filmvetí-
tések mellett a drámapeda-
gógiai foglalkozásokat tart-
juk, egy csendes kis dolgozó-
szoba, asztallal, könyvekkel 
azoknak, akik elvonulná-
nak, leckét írnának. Van egy 
nagy konyha, ahol kétheten-
te szerdán együtt főzünk az 
ifikkel, az előtérben pedig 
csocsóasztallal várjuk a fia-
talokat – vezetett körbe Rá-
kosi Aglája, az Ifjúsági Iro-
da vezetője. Lapunknak el-
mondta: az iroda délelőtt és 
délután is nyitva tart, hiszen 
nemcsak a diákok töltenek el 
itt egy-két órát az iskola 
után, hanem azok a már vég-
zett fiatalok is, akik az állás-

kereséshez, egyéb problé-
máikhoz szeretnének segít-
séget kapni. Ők gyakran be-
néznek délelőttönként is. A 
klub vendégeit egyébként 
heti három alkalommal 
uzsonna is várja.

– A helyi filmvetítéseken 
kívül moziba is járunk 
együtt, és egyéb programo-
kat is szervezünk – tette 
hozzá Aglája, aki elmondta 
azt is: programjaik azért is 
olyan népszerűek a fiatalok 
körében, mert nem kötelező-
ek, bárki szabadon csatla-
kozhat, akár egy-egy órára, 

akár egy egész délutánra. 
Van, aki a társaságot, a 
programokat igényli, van, 
aki az odafigyelést, a támo-
gatást, megint mások pedig 
azt, hogy elhúzódhassanak 
egy-egy órára a dolgozószo-
bába.

– Tavaly, egy drámapeda-
gógiai előadásnak köszön-
hetően találtam az ifiklubra. 
Azóta mindennap itt vagyok. 
Színész szeretnék lenni, és 
úgy érzem, itt fejleszthetem 
a képességeimet – mondta a 
tizedikes Péter, aki sok ba-
rátra is talált a klubban. 

Az érettségi előtt álló Laci 
több mint három éve jár az 
ifik közé.

– Ez egy családias közös-
ség, nagyon jó itt lenni. Ko-
rábban gondjaim voltak a be-
illeszkedéssel, itt azonban 
sikerült, és ez hozzásegített 
ahhoz, hogy az iskolában is 
megoldódjon ez a problémám 
– mondta a fiatalember.

A Szociális Gondozó Köz-
pont ifiklubja nemcsak taní-
tási időben, hanem az évkö-
zi, illetve a nyári szünetek-
ben is várja a fiatalokat.

QQ ÁdÁm K.

A klub évről évre népszerűbb, és most, hogy új helyre költöztek, még több kikapcsolódási lehetőséget 
kínálnak a 14–29 éveseknek
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Érdligeti sulibál sztárvendéggel
Sztárvendége – azóta már tudjuk, a Dal döntőse – is volt 
az Érdligeti Általános Iskola szülők és nevelők farsangi 
báljának. Szabó Ádám harmonikaművész, énekes ala-
pozta meg a hangulatot Vargáné Balogh Erika igazgató 
megnyitója után. Természetesen az iskola tanulói is ké-
szültek műsorral, s nem hiányoztak egy rendes bál 
egyéb „kellékei” sem, mint a vacsora, a zene, a tánc és a 
tombola.

A báli meghívón az iskola 
Mátyás Király Alapítványa 
invitálja a szülőket és a ne-
velőket közös mulatságra. 
A cél kettős: közelebb hozni 
egymáshoz a pedagóguso-
kat és az iskolába járó gye-
rekek családjait, és támo-
gatást szerezni az oktatás 
feltételeinek javításához. 
ami az alapítvány vállalt 
feladata. Ahogy Vargáné 
Balogh Erika elmondta: 
szándékuk az iskolai kör-

nyezet folyamatos javítása, 
az oktatás eszközparkjá-
nak fejlesztése, de támogat-
ják a tehetséges tanulókat, 
az iskolai sportéletet. Min-
den évnek van kiemelt fel-
adata, tavaly például a szá-
mítástechnikára fókuszál-
tak, egymillió forint érték-
ben vásároltak laptopokat, 
projektorokat. 

Szabó Ádám rövid, de pör-
gős, a közönséget – szó sze-
rint is – magával ragadó pro-

dukciót mutatott be, profesz-
szionális, a televíziós tehet-
ségkutató műsorok során 
csiszolódott profi előadás-
sal. Játékával és énekével – 
noha, mint elárulta, hangja 
nincsen igazán rendben és 
gondolnia kell a Dal szombat 
esti elődöntőjére is, ahol a 
finisbe jutásért áll színpad-
ra élő adásban – pillanatok 
alatt hangulatba hozta a kö-
zönséget. Azóta persze tud-
juk, hogy a szombat esti elő-
döntőből másodikként jutott 
a finisbe a yesyes néven 
jegyzett formációjával.

A folytatásban az iskola 
tanulói következtek, akik a 
diákok farsangi bálján be-
mutatott produkciók legja-
vát mutatták be. Ezek közül 
is igazi csemegének bizo-

nyult a nyolcadikosok bemu-
tatója, akik tavaly szeptem-
ber óta ismerkednek a tár-
sastánc fortélyaival az egész 
napos testnevelés kereté-
ben, s mostanra színpadké-
pes műsorral álltak közön-
ség elé.

Innentől aztán minden 
úgy történt, ahogy egy ren-
des bálban dukál: étel-ital, 
zene-tánc, jó hangulat és 
persze tombola, amelynek 
ajándékait az iskola támoga-
tói ajánlották föl.

QQ –y–

Szabó Ádám pörgős, a közönséget – szó szerint is – magával ragadó 
produkciót mutatott be

Szé pkorú télbúcsúztató
A Topoly utcai idősotthonban több évtizedes hagyo-
mány, hogy farsanggal búcsúztatják a telet. Idén a ze-
nés program mellett meglepetésvendégek is várták az 
időseket.

Hatvan éve minden esz-
tendőben megtartják a far-
sang i mulatságot az 
idősotthonban. Vendégül 
látják ilyenkor a nappali el-
látást nyújtó idősklub tag-
jait is, akik régi barátságot 
ápolnak a bentlakókkal.

Az idei télbúcsúztatón 
nemcsak az intézmény dol-
gozói lepték meg az időse-
ket – a munkatársak beöl-

tözve adták elő a farsangi 
műsort –, hanem az Életet 
az éveknek nyugdíjasklub 
is: Tearózsa népdalkörük-
kel az alkalomhoz illő dalo-
kat adtak elő, és táncba is 
vitték az időseket. A talp-
alávalót Rozbora András 
és zenekara szolgáltatta, 
ahogy minden esztendő-
ben. 

– Nagyon jól érezzük itt 
magunkat. Az idősek na-
gyon kedvesen fogadtak, és 
látszott, hogy örülnek az 

énekeinknek, sokan be is 
kapcsolódtak. Az énekkar 
előadása után együtt tán-
coltunk, beszélgettünk – 
mondta lapunknak Mari-
ka, a Tearózsa tagja.

Az otthon éttermében kö-
rülbelül kilencvenen mulat-
tak együtt, és bár a terem 
ennyi embernek egy kicsit 
szűkösnek bizonyult, jutott 
elég hely a táncolóknak, be-

szélgetőknek, uzsonnázók-
nak egyaránt.

Mint Érsek Sándornétól, 
a Szociális Gondozó Köz-
pont Időseket Ellátó Köz-
pontjának vezetőjétől meg-
tudtuk, a télbúcsúztató dél-
utánon fánk és üdítő, este 
pedig ünnepi vacsora ke-
rült az asztalra.

A farsangi mulatság a 
Nyugdíjasok Szociális Fó-
ruma támogatásával való-
sult meg.

QQ ÁdÁm

Jutott elég hely táncolóknak, beszélgetőknek, uzsonnázóknak 
egyaránt

Kús zó tigris, totyogó katica
A legkisebbeknek tartot-
tak farsangi mulatságot az 
érdi baba-mama klubban.

Húsz éve hívta életre a ba-
ba-mama klubot Stibrányi 
Mártonné védőnő – azaz 
Marcsi, ahogy anyukák több 
generációja is ismeri. 
Kezdetben az ismeret-
terjesztésen volt a 
hangsúly: szakembe-
rek tartottak előadá-
sokat a kisgyermekes 
anyukáknak az őket 
érdeklő, érintő kérdé-
sekben, mostanra 
azonban már kötetle-
nebbek a találkozá-
sok: az anyukák legin-
kább a beszélgetése-
ket, az együttlétet 
igénylik – mondta 
Stibrányi Mártonné, 
aki Szakálné Dimov 
Mariann vezető védő-
nő segítségével vezeti 
a klubot.

– Korábban két-
négyéves gyerekekkel 
érkeztek az anyukák, most 
már jönnek kisebb babákkal 
is, mert igénylik a közössé-
get, a beszélgetéseket, azt, 
hogy kimozduljanak a pici-
vel. A találkozások során ba-
rátságok, segítő csoportok 
születnek, amelyek tagjai a 
klubnapokon kívül is össze-
járnak – tette hozzá Marcsi, 
aki úgy látja: ezek a találko-
zók a picik szocializácója 
szempontjából is nagyon 
hasznosak.

– Egy kedves önkéntesünk 
segítségével rendszeresen 
kézműveskedünk, akár az 

anyukákkal, akár a gyere-
kekkel. Megtartjuk a cso-
portban az ünnepeket is: 
most például farsangolunk. 
A picik jelmezben érkeztek, 
a mamák finomságokkal ké-
szültek, jómagam pedig fán-
kot sütöttem erre az alka-

lomra – mondta mosolyogva 
Marcsi.

– Négy hónapja járok a 
klubba. Anna, a kislányom 
most lesz kilenc hónapos. 
Nagyon jó program ez mind-
kettőnknek, hiszen itt kora-
beli gyerekekkel lehet, és én 
is jó társaságot találtam – 
mondta lapunknak Barba-
ra, hozzátéve: az édesanyák 
megosztják egymással a ta-
pasztalataikat, ismeretei-
ket, és természetesen a vé-
dőnőtől is kérdezhetnek.

Van olyan anyuka, aki 
már a második gyerekével 

jár a klubba; a nagy kétéves 
lesz, a pici pár hónapos.

– Nagyon szeret járni a lá-
nyom, és most már jól felta-
lálja magát. Az, hogy egy ki-
csit hozzászokik a közösség-
hez, előnyt jelent majd az 
óvodában – mondta lapunk-

nak Nelli, aki barátnőre is 
lelt az eltelt másfél évben, 
amióta a klubba jár.

A kismamaklub ingyenes, 
a találkozókon minden 
anyukát szívesen látnak. 
Korábban a művelődési köz-
pontban gyűltek össze, de 
mióta a Karolina utcai kato-
likus közösségi ház elké-
szült, ott tartják a találkozó-
kat, az épület baba-mama 
szobájában. A klubfoglalko-
zásokon szeretettel várják 
az anyukákat és a babákat 
minden hétfőn tíz és tizenkét 
óra között. Q Á. K.

A picik jelmezben érkeztek, a mamák finomságokkal készültek
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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Nyitott Iskola
Március 10-én délelőtt rendezi Nyitott Iskola programját 
az Érdi Bolyai János Általános Iskola. 

A nyílt napra a már bolyais 
gyerekek szüleit, valamint a 
leendő elsősökét is szeretet-
tel várják, és azok is bete-
kinthetnek az iskola életébe, 
akik szeretnék felső tagozat-
ba készülő gyermeküket az 
emelt szintű matematika, az 
emelt szintű angol vagy a ma-
gyar–német két tanítási nyel-
vű 5. osztályba beíratni.

Az iskola a 2018/2019-es 
tanévben az általános tanter-
vű osztályok mellett magyar– 
német két tanítási nyelvű első 
osztályt is indít. Azokat is 
sok szeretettel fogadják, akik 
szeretnék ide járatni gyerme-
küket. A leendő elsősök szü-
leit az Alsó u. 80-ban várják 
8-tól 11 óráig, a negyedikese-

két az Erzsébet u. 26–32-ben, 
szintén 8-tól 11-ig.

A Nyitott Iskola program 
mellett beiskolázási foglalko-
zásokat is tart az iskola a le-
endő elsősöknek: február 23-
án és március 2-án délután 
kettő és négy óra között játé-
kos foglalkozásokkal várják 
az ovisokat a leendő tanító 
nénik. 

A két tanítási nyelvű osz-
tályba március 22-éig lehet 
jelentkezni, a csoportalakító 
foglalkozásokra március 23-
án 13 órától és április 6-án 
szintén 13 órától kerül sor. 
Bővebb információ az iskola 
honlapján (http://www.bo-
lyai-erd.sulinet.hu) talál-
ható. n KÁ

A nagyböjt újratervezés
Február 13-án véget ért a farsangi időszak, és 14-én, 
hamvazószerdán kezdetét vette a húsvétra felkészítő 
negyvennapos böjt.

A Marianum iskolában min-
den esztendőben megrende-
zik a hamvazkodást, ezt a 
nagyböjt kezdetét jelző szer-
tartást: a gyermekek és a ne-
velők az iskola tornatermében 
járultak Hajdu Ferenc atya 
elé, aki homlokukat hamuval 
hintette meg, e szavak kísé-
retében: Emlékezzél, ember, 
hogy por vagy és porrá leszel!

– Amióta iskolánk létezik, 
ezt a napot kiemelt figyelem-
mel szoktuk megünnepelni – 
mondta az Érdi Újságnak az 
iskola püspöki biztosa, hang-
súlyozva: a hamvazószerdá-

val megkezdődő nagyböjt lé-
nyege nem az étkezésről való 
lemondás, hanem az, hogy az 
ember megpróbálja helyes 
irányba terelni az életét.

– Nem arról van szó, hogy 
az év 365 napjából 40-et más-
képp töltök, és alig várom, 
hogy vége legyen. A nagyböjt 
újratervezés, hogy a helyes 
irányba haladjak – tette hoz-
zá Ferenc atya, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: a 
gyerekek is megértik hamva-
zószerda üzenetét és a hús-
vétra való készület lényegét. 

Qn  -K-

Ötödször is Nyitnikék
Idén nem a tavaszt, hanem a nyarat nyitogatja majd a 
Nyitnikék kiállítás és vásár: a térség legnagyobb vál-
lalkozói seregszemléjét idén május 11-től 13-áig tart-
ják az Érd Arénában. 

Ahogy az elmúlt évek-
ben, úgy idén is 3500 négy-
zetméter területen mutat-
koznak be a (zömmel) érdi 
és környékbeli iparosok, 
szolgáltatók, színes válasz-
tékot felvonultatva, emel-
lett kulturális, szakmai és 
sportprogramokkal is vár-
ják a közönséget. A három-
napos vásárt idén is a Pest 
Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereske-
delmi és Iparkamara 
(PMKIK) rendezi, az 
önkormányzat támo-
gatásával és az Érd 
és Környéke Ipartes-
tület együttműködé-
sével. 

Mint dr. Kupcsok-
né Polyák Ágnes 
(PKMIK) főszervező 
elmondta lapunknak, 
a jól bevált programo-
kat idén is megtart-
ják, ha lehet, még ma-
gasabb színvonalon – 
ebben az évben is 
terveznek divat-, koz-
metikai és sminkbe-
mutatót, fodrászver-
senyt, illetve nemzet-
közi petanque-versenyt. A 
színpadon helyi és kör-
nyékbeli fellépők, éneke-
sek, táncosok, valamint 
meghívott vendégelőadók 
adnak majd műsort, és nem 
maradhat el a nyeremény-
sorsolás sem. A szabadtéri 
kiállítók mellett büfésor is 
helyet kap majd.

– Szeretnénk a gyerekek-
nek, felnőtteknek és az idő-
seknek egyaránt szórakoz-
tató programokat nyújtani. 
A látogatóknak idén sem 
kell belépőjegyet váltaniuk, 
és a 4 négyzetméteres stan-
dokat is ingyen vehetik 
igénybe a vállalkozók, a 8 
nég yzetméterest pedig 
százezer forint bérleti díj 

megfizetésével – tette hozzá 
a főszervező, aki elmondta 
azt is: a kiállítók jelentkezé-
sét március 15-éig várják. 
Mint megtudtuk, a külső és 
belső helyszínen 150–200 ki-
állító mutatkozhat be a Nyit-
nikéken – jelentkező lenne 
több is, elhelyezni azonban 
ennyi kiállítót tudnak.

– A kiállítói lista összeál-
lításánál törekszünk a szé-
les körű, sokszínű kínálat 
kialakítására. Az ingyenes 
megjelenési lehetőséget el-
sődlegesen a mikro- és kis-
vállalkozások, valamint az 
adószámmal rendelkező 
magánszemélyek, termék-
előállítók számára tudjuk 
biztosítani – hangsúlyozta 
dr. Kupcsokné Polyák Ág-
nes, aki azzal zárta szavait: 
elsősorban helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások je-
lentkezését várják, de me-

gyei, országos és határon 
túli vállalkozókat is szíve-
sen látnak. 

Bővebb információt és az 
elektronikusan elküldhető 
jelentkezési lapot az erdi-
nyitnikek.pmkik.hu honla-
pon találják meg az érdek-
lődők.

Qn ÁdÁm Kata

Májusban 3500 négyzetméter területen mutatkozhatnak be az érdi és 
környékbeli iparosok, szolgáltatók  (képünk a tavalyi vásáron készült)
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Német anyavállalattal
rendelkező cég keres

német-magyar /
magyar-német fordítót
Amit várunk:
• felsőfokú, aktív német
nyelvtudás

• általános fordítások végzése
• cég profiljába vágó szaknyelvi
fordítás végzése

• pontos precíz munka
• hosszútávú együttműködés

A fordításokra időszakosan,
megbízásos alapon van szükség.

Jelentkezés:
Önéletrajzzal (lehetőség szerint refer-
enciával), fordítási díj megadásával az
adrienn.mammel@krause-systems.hu

e-mail címen lehet.

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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.

MÉDIATANÁCSADÓ

AAz

munkkakköörbbe.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• laptop;

• telefon;

• rugalmas, részben otthon-

ról is végezhető munka

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujjsagg@@ggmail.com e-mail címre vájjuk.

Amit várunk:
• proaktív,

• precíz,

• gyakorlatias

hozzáállás

AAAz

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres
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ÁLLÁST KÍNÁL
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Érdi termelő üzem
keres kiemelt kereseti

lehetőséggel
kétműszakos munkarendbe

•Alu AWI hegesztőket
•betanítottmunkásokat
Amit kínálunk:
versenyképes teljesítmény
arányos fizetés, Cafeteria,
utazási hozzájárulás

Amit elvárunk:
precíz munkavégzés

Amunkavégzés helye: Érd

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu

email címen vagy
a06-30-335-8307
telefonszámon lehet.

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.

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

20 | 2018. február 21. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná Pepét vagy Nitát, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Pepe közepes termetű, erős 
testalkatú, 8 hónap körüli nö-
vendék kan kutyus. Kedves, 
játékos kölyök, elsősorban a 
„bulltípusú” keverékeket is-
merő és kedvelő gazdinak. 
Ivartalanítási kötelezettség-
gel vihető el.

Nita barátságos, még neve-
lést igénylő, 1 év körüli, ivar-
talanított szuka. Közepesre 
nőtt, súlya 18 kg. Más kutyák-
kal általában kijön, kertes 
házban érezné jól magát, 
ahol házőrző tulajdonságait 
is kamatoztathatná.
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti, komissiózó munkatárs
(Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító
(Érd – ezekre a munkakörökre megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók jelentkezését várjuk!)

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon
lehet, vagy jelentkezését a kívántmunkakörmegnevezésével,

szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Parkvárosban 55 nm-es lakás ki-
adó, jó közlekedéssel, bútoro-
zatlanul. 06-20-314-1275

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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

Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54
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ALBÉRLET KERESÉS

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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Szolid albérletet keres gyermek
nélküli fiatal pár. 06-30-962-
4152

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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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

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.

55
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 55

36
85

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

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

Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 55

33
42

06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 55

80
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37

LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

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

46
77

Lábápolás, gyógypedikűr. Cím:
Balatoni út 56. L‘oréal szalon.
Házhoz is! 06-70-2952243

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

55
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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

REDŐNY

Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 55

61
42

ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, lemosó permetezést, fák/
veszélyes fák biztonságos kivá-
gását, sövényvágást, tuják
visszavágását, bozótirtást zöld-
hulladék elszállítással. . 06-20/
312-76-76.

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

OKTATÁS

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

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 890 000 Ft. 06-20-
9204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
28

90

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

55
61
89

Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.

TTTelefon,elefon, smssms,sms, viberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

06 20 247 86 08
Facebook.comFacebook.comFacebook.com/Facebook.comFacebook.com//pannonjob

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

•• Megemelt alapbérek + bónuszok
•• Béren kívüli juttatási csomagok

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

VEGYES

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

ÁLLÁST KÍNÁL

55
58

97

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.

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.

55
61
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59

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.

55
72

57

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)))

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

68

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

Kertész mellé 2 fő kisegítő mun-
katársat keresek, B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkezők el-
őnyben! 06-20-442-1407, 06-
23-366154

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

55
76

06

CSALÁDI HÁZ

Érden és környékén minimum 3
szobás családi házat keresek.
06-30-9-515-1-07
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Új igazolás Biatorbágyról
Az Érdi VSE NB III-as csapatánál folytatja pályafutását a 19 éves 
támadó, Kalmár Domonkos, aki a Pest megyei első osztályban 
szereplő Viadukt SE-Biatorbágy együttesétől érkezik. A tehetsé-
ges középpályás a Budakeszi Labdarúgó Akadémiánál nevelke-
dett, majd a Diósdi TC és az Újbuda csapatainál töltött fél-fél 
évet. Ezt követően igazolt Biatorbágyra, ahol első idényében 
már a felnőttek között is bemutatkozott. Tavaly pedig alapem-
berré nőtte ki magát, 47 mérkőzésre lett nevezve, mialatt a fel-
nőtteknél hússzor kezdőként számoltak vele, s nyolc góllal zárta 
az idényt. Idén a Biatorbágy összes meccsén kezdő volt, tizenöt 
találkozón nyolc gólt szerzett, méghozzá úgy, hogy ebből né-
gyet a Százhalombattai LK elleni 8–2-es mérkőzésen lőtt. – Na-
gyon jó közösség van, a pályán is annyira felszabadult volt min-
denki, érezhető volt, mennyire önzetlen csapat és tényleg min-
denki mindenkiért van, ezért is tudtam ilyen felszabadultan ját-
szani, mert nem kaptam rossz szót senkitől, csak biztatást, és ez 
egymás között is így volt, tehát nem azért nem szidtak, mert új 
fiú vagyok – mesélt érdi tapasztalatairól Kalmár.

Válogatott tréner érkezett
A magyar női labdarúgó-válogatott első hivatalos mérkőzésé-
nek résztvevője, a huszonegyszeres válogatott Lovász Gyöngyi 
egyengeti a Pest megyei ¾ pályás bajnokság Nyugati csoportjá-
ban szereplő Érdi VSE felnőtt női csapatának, illetve az U16-os 
első osztályú bajnokság Északnyugati csoportjában szereplő 
korosztályos gárda útját a jövőben. Lovász Gyöngyi pályafutását 
a Feminánál kezdte, majd a László Kórházzal hivatalosan három-
szor, valójában négyszer lett magyar bajnok, hiszen az első még 
nem hivatalos bajnokság volt. Emellett Németországban, a 
Grün-Weiss Brauweilernél töltött tíz évet, ahol német bajnok, 
kétszeres ezüstérmes, bronzérmes lett, míg a Német Kupát há-
romszor hódította el. – Ez féli igaz, félig nem, mert két Bundesli-
ga volt, az északi és a déli, mi az északit nyertük meg, a döntőben 
viszont háromszor kaptunk ki – mondta Lovász Gyöngyi. – Azt 
tapasztaltam, hogy szorgalmasan edzenek, lelkesek, ügyesek. 
Több idősebb játékos van, aki át tudja adni a rutint a fiatalabbak-
nak. Novák Ferenc elnök úr azt mondta, hogy szeretnék komo-
lyabban venni a női labdarúgást itt Érden, és minél több után-
pótláscsapatot is indítanának, a végső cél pedig, hogy minél 
jobb eredményt érjünk el, esetleg egy NB II-es, majd egy NB I-es 
csapatot alakítani, vagy olyan játékosokat kinevelni, akik akár a 
válogatott szintig is eljutnak – vázolta fel a terveket a női szakág 
vezetője.  n D.B.

HÍREK

Jól  kezdte a Kutya évét az ÉSWS SE
2018. február 16-án kezdődött a Kutya éve a kínai holdújév 
szerint, amely alkalmából az Érdi Shaolin Wushu és Sport-
akrobatikai SE Budapesten vett részt a Holdújév Kupán.

A Felbukó Kutya névre 
hallgató viadalon eredetileg 
húsz érdi indult volna, ám 
betegségek miatt végül csak 
tizennyolcan voltak érdekel-
tek, s tizenkét arany-, nyolc 
ezüst-, illetve hét bronzér-
met szereztek az ÉSWS SE 
kungfusai.

– A Holdújév Kupára húsz 
versenyzővel neveztünk, de 
betegség miatt végül tizen-
nyolc fővel indultunk, akik-
ből tizenöten az Eb-n is ott 
lesznek, hárman pedig most 
versenyeztek életükben elő-
ször – mondta Balogh Péter, 
az ÉSWS SE elnöke.

A március 8. és 11. között 
Budapesten első ízben meg-

rendezendő Európa-bajnok-
ságra készülő érdi csapat az 
arra való felkészülés miatt is 
jelentős versenyen van túl.

– Egész jó ez a teljesít-
mény, voltak olyan ver-
senyzők, akik igencsak 
meggyőztek engem arról, 
hogy jó állapotban vannak, 
de van azért egy-két fő, aki 
mentálisan még nincs tel-
jesen összerakva. Remél-
jük, rövid időn belül ez is 
összeáll – tette hozzá Ba-
logh Péter. A klubelnök el-
mondta továbbá, hogy a 
következő hetekben minél 
több mentális gyakorlatot 
végeznek az edzéseken, 
hogy a stressz ne menjen a 

teljesítmény rovására, hi-
szen az először megrende-
zett Európa-bajnokság je-
lentős versenye lesz az 
egyesületnek.

Az ÉSWS SE kungfusai 
közül Mák Attila és Veres 
Mátyás teljesítménye ki-
emelendő, hiszen mindket-
ten három elsőséget sze-
reztek, azaz győztek pusz-
takezes gyakorlatban, rö-
vid- és hosszúfegyveres 
számban is, míg Varga 
Zsombor kétszer állhatott 
a dobogó tetejére: puszta-
kezes és rövidfegyveres 
gyakorlatban. Bereczki 
András Veres Mátyás mö-
gött egy ezüst- és egy 
bronzérmet hozott, Nagy 
Márk pedig egy első és egy 
második helyet szerzett. 
Továbbá Magyari László, 

Józsa Csanád és Pozsgai 
Luca pusztakezes gyakor-
lata ért aranyérmet.

Varga Levente egyszer a 
dobogó második, kétszer a 
harmadik fokára állhatott, 
Müller Hargita ezüst- és 
bronzérme mellett egy ne-
gyedik helyet ért el. Srágli 
Liliána két éremmel zárt, 

miután ezüsttel és bronzzal 
tért haza a fővárosból.

Késő Barbara és Kocso-
bán Áron második, Pozsgai 
Eszter harmadik lett puszta-
kézzel, valamint Kocsis Tí-
mea rövidfegyverrel bronz-
érmes. Józsa Noel pedig első 
versenyén negyedik helyen 
zárt. n Domi

Veres Mátyás, Nagy Márk, Müller Hargita és Bereczki András kilenc 
éremmel nyitotta a Kutya évét

Újabb NB II-es skalp
Ötödik felkészülési mérkő-
zésén is megőrizte veret-
lenségét az Érdi VSE NB 
III-as labdarúgócsapata, 
amely a Merkantil Bank 
Liga NB II hatodik helyén 
telelő Ceglédi VSE vendé-
geként győzött Kárász 
Krisztián hajrában szer-
zett találatával.

Szűkült a maródiak listá-
ja, s már csak a betegséggel 
küzdő Ország Péter és Né-
meth Gábor Vince, 
valamint a kisebb 
sérülést szenvedő 
Pál Szabolcs nem 
volt bevethető a 
Cegléd ellen, két 
héttel a tavaszi baj-
nokit megelőzően. 
A mérkőzés elején 
az érdieknél volt 
többet a labda, ám 
eleinte a veszélye-
sebb helyzetek Ker-
tész Ferenc kapuja 
előtt adódtak, de a 
csapatkapitány jól 
mozdult ki, s mente-
ni tudott. A túlolda-
lon pedig Kelemen 
Patrik két távolab-
bi kísérlete jelentett 
veszélyt Tulipán Ákos ka-
pujára, valamint Csiszár 
Zoltán egy bal oldali szögle-
tet fejelt a kapuba, ám a já-
tékvezető lökés miatt sza-
bálytalannak ítélte a talála-
tot. Az első játékrész nem 
hozott több lehetőséget, így 
gól nélküli döntetlennel pi-
hentek a csapatok.

A fordulás után Kalmár 
Domonkos és Tárkányi 
Gergő érkezett a csapatba 
Balázsovics Máté és Kónya 
Benjámin helyett, majd a 
folytatásban Borek Norbert, 
Ebedli Zoltán, Füzér Zol-
tán és Hegedüs Norbert is 
lehetőséget kapott.

A második játékrészben 
egyértelműen uralta a játé-
kot az érdi csapat, s több 
nagy lehetőség közül Ká-
rász Krisztián háromszor, 

Tárkányi Gergő egyszer ta-
lálta el a kaput, ebből pedig 
egy remek kiugratás után a 
81. percben Kárász ballal 
remekül emelt át Tulipán fe-
lett, megszerezve ezzel a 
vezetést és az 1–0-s győzel-
met az érdieknek, így Bo-
zsoki Imréék a Szolnok és a 
Budaörs másodosztályú 

csapatai után a Ceglédet is 
legyőzték.

– Egy harcos meccs volt, 
szoktam mondani, hogy 
ahogy megyünk kelet felé, 
egyre keményebb a foci. Az 
első félidőben uraltuk a játé-
kot, rúgtunk is egy gól, amit 
nem adtak meg. De a játék 
volt a fontos, ezzel kapcso-
latban pedig bizakodó va-
gyok. Itt nem az a fontos, 
hogy nyerünk-e, és ha igen, 
mennyire, hanem a játék, az 

pedig biztató – értékelt Lim-
perger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
február 24-én, az eredeti 
érdi mérkőzés helyett az NB 
III Közép-csoportjának har-
madik helyén álló Duna Asz-
falt Tiszakécske otthonában 
lép pályára zárt kapus talál-
kozón. n Domonkos Bálint

Kárász Krisztián (b) révén a harmadik NB II-es csapatot is legyőzte az Érdi VSE
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Ensi Kupa az Arénában
Február 25-én ismét megrendezi nemzetközi verse-
nyét, immár a IV. Ensi Kupát az Érdi Kyokushin Kara-
te Sportegyesület az ÉRD Arénában.

– Remélem, hogy egy jól 
pörgő versenyt tudunk le-
bonyolítani – mondta Ku-
rucz Mihály, a verseny 
szervezője, az érdi egye-
sület elnöke. Hozzátette: a 
hangsúly most az utánpót-
láson van, gyermek, ifjú-
sági és junior kategóriák-
ban fognak megmérkőzni 
egymással a karatékák. 
Kurucz Mihály kitért arra 
is, hogy ezúttal a kata, 
azaz a formagyakorlat 
versenyszám nem lesz, 
hanem csak küzdelem 
(kumite).

A nemzetközi viadalra a 
környező országokból ér-
keznek karatékák, ám fő-
ként a hazai versenyzőkre 
építenek, így például Pálfi 
Zsomborra, aki eddig 
mindegyik Ensi Kupáján 
aranyérmes lett, így célja 
az első hely.

– Nem kaptam ki sokszor, 
csak az első Mikulás kupá-
mon, de mindenképpen kell 
készülni mentálisan erre a 
versenyre – fogalmazott 
Pálfi.

A tavalyi junior Európa-
bajnokságon aranyérmes 
Ercsényi Dária esélyes-
ként és elismert versenyző-
ként érkezik.

– Nekem ez lesz az utolsó 
junior versenyem. Az Eb 
után többet várnak el tő-
lem, ez egy kis nyomást he-
lyez rám, de túl tudom lépni 
ennyi év tapasztalat után. 
Magamhoz képest a maxi-
mumot szeretném nyújtani 
– fogalmazott az Eb-győz-
tes, aki nemrég a hazai szö-
vetségtől is oklevelet vehe-
tett át kiemelkedő teljesít-
ményéért.

– Nem mindenkinek ada-
tik meg, általában az összes 
magyarországi egyesület-
ből egy-két ember kap, szó-
val ez biztosan nagy pluszt 
ad, de ez is egy plusznyo-
más, oda kell tennem ma-
gam, mert számítanak rám 
– jegyezte meg Ercsényi.

A IV. Ensi Kupa küzdel-
mei február 25-én, 12 óra-
kor kezdődnek az ÉRD Aré-
nában, négy szőnyegen.

QQ Domi

A sportszerűség királynője
A tollaslabdázó Sárosi La-
ura fair play-díjat vett át 
Madridban Zsófia spanyol 
királynétól hétfőn – szá-
molt be róla a Magyar Táv-
irati Iroda.

A sportág alapjait az Érdi 
VSE-ben Petrovits Sándor 
keze alatt elsajátító Sárosi 
az MTI-nek elmondta, a kirá-
lyi rezidencián tartott zárt-
körű ünnepségen kapta meg 
a királynéról elnevezett elis-
merést, amelyet két évvel 
ezelőtti sportszerű cseleke-
detéért kapott. Kiemelte, az 
eseményen az egész királyi 
család ott volt, így VI. Fülöp 
király is.

„Hatalmas élmény volt át-
venni a díjat, és találkozni a 
királyi családdal” – fogalma-
zott Sárosi Laura. A 25 éves 
versenyző elmondta: „Ezt az 
elismerést idáig spanyolok 
kapták meg, és idén is én vol-
tam az egyetlen nem spanyol 
díjazott a 13 kategóriában.”

A 2016-os riói olimpia előtt 
a kvótáért harcoló Sárosi 
Laura a franciaországi La 
Roche sur Yonban rendezett 
Európa-bajnokság második 
körében 1:0-ra vezetett a né-

met Karin Schnaase ellen, 
amikor ellenfelének elsza-
kadt a cipője. A szabályok 
szerint a játékos nem hagy-
hatja el a pályát, a németnek 
pedig nem volt tartalék cipő-
je, így Sárosi könnyedén 
megnyerhette volna a mér-
kőzést, és nagy lépést tett 
volna a kvótaszerzés felé. 
Sárosi rögtön odaadta tarta-
lék cipőjét ellenfelének, aki 

végül legyőzte őt. Sárosi vé-
gül a ranglista alapján meg-
szerezte a kvótát, ezzel húsz 
év után szerepelt újra ma-
gyar tollaslabdázó az ötka-
rikás játékokon.

Sárosi a cselekedetéért 
már megkapta a Magyar 
Olimpiai Bizottság fair 
play-díját és a Nemzetközi 
Fair Play Bizottság elisme-
rését is. (Forrás: MTI)

Királyi fogadtatás. Sárosi Laura Zsófia spanyol királynéval 
 (Fotó: MTI)

Kilencgólos győzelem a Viharsarokban
Nagyjából 45 percig állta a sarat a sereghajtó Békéscsa-
ba, ám a végjátékban kijött a két csapat közti különbség, 
s az ÉRD 32–23-ra győzött a K&H női kézilabdaliga 14. 
fordulójában.

Tízperces csúszással kez-
dődött az ÉRD békéscsabai 
vendégjátéka, ugyanis a já-
tékvezetői páros, Hargitai 
Gábor és Markó Gábor nem 
érkeztek meg időben. A nem 
várt közjáték azonban nem 
volt hatással a felekre, az 
ÉRD Katarina Krpezs-Sle-
zák és Coralie Lassource 
révén tíz perc alatt négyszer 
vette be Györkös Rebeka 
kapuját, igaz, a túloldalon 
Janurik Kingát is négyszer 
mattolták a hazaiak.

Aztán a lila-fehérek fordí-
tani is tudtak, s Walfisch 
Mercédesz vezetésével az 
első játékrész végéig vezet-
tek is, ám az utolsó hét perc-
ben csak Szögi Tímea tudott 

betalálni Julie Foggea-nak, 
míg Krpezs-Slezák egy és 
Szabó Laura két góljával az 
ÉRD fordított, ám a szünetre 
12–12-vel vonultak a felek.

A fordulás után hol az 
egyik, hogy a másik csapat-
nak voltak jobb periódusai, 
hiszen az ÉRD ugyan ellé-
pett három góllal, de Hor-
váth Rolandék sikeresen 
visszakapaszkodtak a mér-
kőzésbe, ám a játékrész de-
rekán az egyre inkább fára-
dó házigazda zsinórban 
négy gólt kapott, Krpezs be-
állóból és lerohanásból is 
bevette a hazai kaput. Majd, 
amikor egyre inkább nőtt a 
különbség – Tóth Gabriella 
remek betöréseinek és Ja-

nurik Kinga védéseinek kö-
szönhetően –, egyre inkább 
esett szét a Békéscsaba, így 
elmaradt a meglepetés. Wal-
fisch Mercédeszék három-
negyed órán keresztül re-
mekül küzdöttek, ám az 
ÉRD a hajrában számos le-
rohanásgóljának köszönhe-
tően megérdemelten nyert 
32–23-re.

– Érezhető a Békéscsa-
bán, hogy minden energiáju-
kat és erejüket mozgósítják 
a pontszerzés érdekében, 
számítottunk erre. Sokat hi-

báztunk az első félidőben, de 
sikerült az embereket meg-
nyugtatni a szünetben, és jól 
játszottak a másodikban. 
Kihasználták a nagy aka-
rásból bekövetkező hibákat. 
Gratulálok a csapatomnak, 
jól küzdöttek, jól játszottak 
– értékelt Szabó Edina.

Szabó Edináék legköze-
lebb február 24-én lépnek 
pályára, amikor a rekordbaj-
nok, ám utolsó előtti helyen 
álló Vasas SC-t látják vendé-
gül az ÉRD Arénában.

QQ Domonkos

EUBILITY GROUP-BÉKÉSCSABAI ENKSE–ÉRD 
23–32 (12–12)
Békéscsaba, 900 néző. V: Hargitai, Markó
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 12 (1), Kiss N. 1, A. Bulatovics 1, Kisfa-
ludy 3, Klivinyi 3, C. LASSOURCE 3. Csere: Foggea (kapus), Signaté, 
TÓTH G. 4, SZABÓ L. 5 (3). Edző: Szabó Edina

Kisfaludy Anették nagyot küzdöttek, de végül simán nyertek Békés-
csabán  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

Kupadöntő-sorsolás
A Magyar Kézilabda Szövet-
ség elkészítette a Török Bó-
dog Női Magyar Kupa né-
gyes döntőjének párosítása-
it. Az ÉRD-nek összejöhet a 
kupadöntő, hiszen a Papp 
László Budapest Sportaréná-
ban március 31-én és április 
1-jén rendezendő elődöntő-
ben a Siófok KC ellen játszik, 
míg a másik ágon Győr–FTC 
mérkőzést tartanak.

Roberts–Hansen csere
A tizenkét csapatos dán élvo-
nalban jelenleg kilencedik 
helyen álló Randers HK-nál 
folytatja pályafutását az ÉRD-
hez nyáron a svéd Sävehoftól 
érkező Jamina Roberts. A 27 
esztendős balátlövő kétéves 
szerződést írt alá új klubjával, 
amely hivatalos sajtótájékoz-
tatón jelentette be érkezését. 
Sajtóhírek szerint azonban 
már az is megvan, ki pótol-
hatja Robertset Szabó Edina 
együttesében, ugyanis a 
Győri Audi ETO KC-tól köl-
csönbe kerülhet Érdre a nyá-
ron érkező, ám sérülésekkel 
bajlódó Anne Mette Hansen.

RÖVIDEN



Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOS ÖTLETEK
A CSALÁD MINDEN
TAGJÁNAK
3-99 ÉVES KORIG

• Óvoda- és iskolaválasztás. Iskolaérett? Mennnjen vagymaradjon?
• Negyvenes férfi társat keres
• Harmónia és tisztaság – Lakberendezési ésss feng shui tippek.
• A természet gyógyító ereje
• A kiegészítők ereje – Amitől a stílusunk igaaazán nőies lehet!
• Hogyan válasszunk átmeneti kabátot?

SZÉPSÉG-EGÉSZSÉGMELLÉKLET
• Tavaszi vitaminkúra az egész családnak
• Egészség a kezedben: Mirrre jó a Smovey tornaaa???
• Intim egészség

Amagazinban való megjelenésről, a szabad
hirdetési felületekről hirdetési tanácsadó kollegáink,

ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

MÁRCIUSBAN ISMÉTMEGJELENIK
A CSALÁDMAGAZINJA

Sztárinterjú
Horgas Eszter fuvolaművésza családról, az anyaságról és a karrierről

FÓKUSZBANA CSALÁD!

K
A

S tá iProgramajánló
6megyéből

55
84

31

24 | 2018. február 21. |    érdikum

Fon tos az összetartozás!
Szülők, nevelők báloztak pénteken a Batthyány iskolá-
ban, amelyet újjáépítenek a Modern Városok program 
keretében: gimnáziumi osztályok is indulnak majd, mű-
ködtetését pedig átveszi a katolikus egyház.

Az Érdi Batthyány Sport-
iskolai Általános Iskola hu-
szonegyedik alkalommal 
tartott szülők-nevelők bál-
ját. Kezdetben az iskola fo-
lyosóján rendezték ezeket 
az összejöveteleket, de mi-
óta megépült a tornacsar-
nok, ott tartják meg ezeket a 
télűző mulatságokat – a na-

gyobb helyszínen nőtt a 
résztvevők száma is. Ha-
gyomány, hogy ezen a na-
pon a bál keretében osztály-
találkozókat is rendeznek; 
ez idén sem volt másként: 
harminc, illetve húsz éve el-
ballagott diákok találkoz-
tak ismét a terített asztalok 
mellett.

– Sokat dolgozunk mind-
annyian, tanárok, edzők, 
sportvezetők, szülők azért, 
hogy a jövő szép és boldog 
lehessen minden magyar 
ember számára. Biztos va-
gyok benne, hogy akik itt 
vannak, hajlandók és képe-
sek dolgozni ezért. Felelős 
döntéseket kell meghoz-
nunk, hogy a jövőnk nyu-
godt, békés és biztonságos 
fejlődést és gazdagodást 
hozzon – e szavakkal nyitot-
ta meg a bált dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő, aki lapunknak hang-
súlyozta: azáltal, hogy a Mo-
dern Városok program kere-
tében újjáépítik és gimnázi-
umi tagozattal bővítik a 
Batthyány iskolát, a diákok 
a középiskolai évüket is la-
kóközösségükben tölthetik.

– Ez nemcsak kényelmi 
szempontokból fontos, ha-
nem azért is, mert így erősö-
dik a fiatalokban az Érdhez 
tartozás tudata – zárta sza-
vait.

A bál vendége volt T. Mé-
száros András polgármes-
ter is, aki a Batthyány iskola 
építkezésével kapcsolatban 

elmondta: a munkálatok 
idén elkezdődnek, és legké-
sőbb 2020-ban már mind az 
általános iskola, mind a gim-
náziumi rész működni fog.

– Az intézményt – amely 
megtartja körzeti, illetve 
sportiskolai jellegét – a kato-
likus egyház működteti 
majd, így az iskolaépületek 
mellett egy kis kápolna is 
megépül majd, a sportcsar-
nokot pedig felújítjuk – zárta 
szavait T. Mészáros András. 

A bálozókat – szülőket, pe-
dagógusokat, meghívott ven-
dégeket, az iskolával kap-
csolatban álló sportszerve-
zetek képviselőit, baráti tár-
saságokat, volt diákokat – az 

iskola negyedikes, illetve 
nyolcadikos tanulói, illetve 
az Érdi Torna Club (ÉTC) 
növendékei köszöntötték 
műsorukkal, majd az iskola 
tanáraiból és diákjaiból ösz-
szeállt Batthyány Brothers 
adott koncertet. A műsort 
hajnalig tartó mulatság kö-
vette; a bálozóknak a Han-
gulat Express húzta a talp-
alávalót. 

Mint Rozgonyi János is-
kolaigazgató elmondta, a bál 
bevételét minden esztendő-
ben a különféle diákesemé-
nyek megrendezésére – töb-
bek közt a gyermeknapra – 
fordítják.

QQ ÁdÁm K.

Ünnepi tánccal készültek az iskola negyedikes (képünkön) és nyolca-
dikos diákjai

A bálozókat az Érdi Torna Club növendékei is köszöntötték
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