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„Egyéniségek vagyunk, saját véleményekkel”
Interjú Fodor Enikő diákpolgármesterrel n 4–5. oldal
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A l egjobb diáksportolókat köszöntötték
A Polgárok Háza közgyűlési ter-

mében múlt szerdán délután átadták 
az Érd Kiváló Sportolója és az Érd 
Kiváló Sportcsapata díjakat. Az elis-
meréseket idén is a válogatottban 
szereplő vagy országos bajnoki, di-
ákolimpiai címet szerző diákok kap-
hatták meg. Az ünnepélyes díjátadón 
tizenhárom sportolót és két sport-
csapatot tüntettek ki. Érd Kiváló 
Sportcsapata díj elismerésben része-
sült a Batthyány Sportiskolai Általá-
nos Iskola kispályás floorballcsapa-
ta (képünkön), amely a III. korcso-
portban megnyerte a diákolimpiát, 
illetve az Érdi Torna Club serdülő 
korosztályú lány hármasa. Simó 
Károly alpolgármester (Fidesz–
KDNP) köszöntőjében elmondta: 
nagy büszkeséggel tölti el az érdi ön-
kormányzatot, hogy az érdi sporto-
lók sikeresen vesznek részt a külön-
féle küzdelmekben. A díjátadó ün-
nepségen részt vett Fodor Enikő di-
ákpolgármester (b1) és Murgás Le-
vente diákképviselő (j1). n 17. oldal

Iskolakóstolgatók

Az elsősök beiskolázása csak most indul – számtalan 
szülőnek okozva fejtörést, hova írassa gyermekét. 
Van, aki tanító nénit választ, más iskolát. Összeállítá-
sunkból az érdeklődők megismerkedhetnek az érdi 
általános iskolákkal és tagozataikkal.  n 3. oldal

Új óvodák nyílnak

Nemsokára átadják a Béke téri Kincses óvodát, illetve 
Aprófalva bölcsődét. Az intézmény a nyáron energe-
tikai felújításon esett át, télen pedig a belső korszerű-
sítést végezték el. A jövőben az épületegyüttes kertje 
is megújul majd.  n 7. oldal

Parasportnap Érden

A magyar parasport napját ünnepelték a Batthyány 
iskolában február 22-én. A speciális foglalkozásokkal 
tarkított délelőtt vendége volt Krajnyák Zsuzsanna 
olimpiai ezüstérmes kerekesszékes vívó és T. Mészáros 
András polgármester is.  n 18. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Isk olakóstolgatók becsengetés előtt
A középiskolai felvételik lassan lecsengenek, ám az el-
sősök beiskolázása csak most indul – számtalan szülő-
nek okoz fejtörést, hova írassa gyermekét. Van, aki taní-
tó nénit választ, más iskolát, tagozatot. Határozott el-
képzelésekkel érkezik vagy éppen nem tud dönteni, 
ezért több intézményhez is ellátogat. Természetesen 
senki nem juthat el minden intézménybe, de összeállítá-
sunkból az érdeklődők megismerkedhetnek az érdi is-
kolákkal, tagozataikkal.

A Batthyány iskolában 
szombat délelőtt tartották az 
óvodások sportnapját: a le-
endő elsősök játékos formá-
ban ismerkedhettek az in-
tézményben oktatott egyes 
sportágakkal, kipróbálhat-
ták ügyességüket a mini 
akadálypályán, és találkoz-
hattak az alsós pedagógu-
sokkal is. 

– Iskolánkban egy általá-
nos tantervű körzeti és egy 
városi beiskolázású sport-
osztály indul minden évben; 
amennyiben nagy lesz az ér-
deklődés a sportosztály 
iránt, elvi engedélyt kaptunk 
a tankerülettől még egy 

ilyen osztály indítására – 
tudtuk meg Rozgonyi János 
igazgatótól, aki elmondta 
azt is: a sportosztályosok 
alsó tagozatban elsajátítják 
a birkózás, floorball, futball, 
kézilabda és tollaslabda 
alapjait, míg az általános 
tantervű osztályba járóknál 
a művészeti oktatásra helye-
zik a hangsúlyt.

Érdemes még megemlíte-
ni, hogy a Batthyány iskola 
2017-ben Pest megye leg-
eredményesebb általános 
iskolája lett a sport terüle-
tén, és a napokban elnyerte 
az akkreditált tehetségpont 
minősítést.

A Bolyai iskolában az álta-
lános tantervű osztályok 
mellett a jövő tanévben is in-

dul magyar–német két taní-
tási nyelvű osztály. A leendő 
elsősök szülei számára – va-
lamint azoknak, akik szeret-
nék felső tagozatba készülő 
gyermeküket az emelt szintű 
matematika, az emelt szintű 
angol vagy a magyar–német 
két tanítási nyelvű 5. osz-
tályba beíratni – március 10-
én tartanak nyílt napot az 
iskola Alsó, illetve Erzsébet 
utcai épületében. 

Mint Baranyi Teréz intéz-
ményvezetőtől megtudtuk, 
beiskolázási foglalkozáso-
kat is tart az iskola a leendő 
elsősöknek; múlt héten volt 
az első alkalom, a követke-

zőt március 2-án délután 
kettő és négy óra között 
tartják.

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.

Az Érdligeti iskolában 
szintén megkezdődtek már 
az iskolanyitogató progra-
mok. A következő alkalom 
március 8-án lesz – témája: 
az érzékszervek – 16.30 órai 
kezdettel, míg az utolsó – 
mozgás, sport, ügyességi já-
tékok – április 5-én, szintén 
fél ötös kezdettel. A játékos 
foglalkozásokon a leendő ta-
nítókkal is megismerkedhet-
nek a gyerekek.

Mint Vargáné Balogh Eri-
ka intézményvezetőtől meg-
tudtuk, a tervek szerint négy 
első osztályt indít az iskola, 
de ez függ a gyermeklét-
számtól is. Amennyiben a 
négy osztályt engedélyezi a 
fenntartó, és a létszám enge-
di, az iskola fogad körzeten 
kívülről érkező gyermeke-
ket is.

A szülőknek két alkalom-
mal is tart nyílt napot az is-
kola: március 20-án és 22-én, 
9-től 11 óráig.

A Kőrösi iskolában márci-
us 13-án tartanak egy játé-
kos rendezvényt az iskolába 
készülő gyerekeknek, a ze-
neiskolai meghallgatásra 
várhatóan március 21-én ke-
rül sor.

– A jövő tanévben is négy 
osztályt indítunk, ezek egyi-
ke ének tagozatos – mondta 
lapunknak Gaál J. Attiláné 
igazgatóhelyettes, hozzáté-
ve: terveik szerint egy másik 
elsős osztályt két csoportra 
bontanának, az egyik részt 
venne a Sakkpalota képes-
ségfejlesztő oktatási prog-
ramban, a másik pedig játé-
kos formában ismerkedne 
egy idegen nyelvvel. Egy má-
sik elsős osztályban a labda-
játékokkal foglalkoznának 
kiemelten.

Ami a tanító kiválasztását 
illeti, a lehetőségekhez mér-
ten igyekeznek figyelembe 
venni a szülők kérését.

A Marianum iskolában 
március 20-án nyílt napot 
szerveznek, ahova a szülő-
ket várják, akik megismer-
kedhetnek a leendő tanító 
nénikkel, illetve megnézhet-
nek egy-egy órát, amit ők 
tartanak.

Takácsné Tóth Noémi 
igazgató a legfontosabb tud-
nivalókról elmond-
ta: évfolyamonként 
két osztályt indíta-
nak 28–30 fős osz-
tálylétszámmal: az 
egyikben németet, 
a másikban angolt 
tanulnak a diákok. 
A németesek 8 évig 
heti 6 órában tanul-
nak németül, az an-
golosok 1–3. osz-
tályban heti 2 órá-
ban, 4. osztálytól 
pedig heti 4 órában 
tanulják a nyelvet. 
A Marianum diák-
jai részt vesznek 
hittanórákon – ka-
tolikus vagy protes-
táns –, reggel imád-
kozásokon, misé-
ken, zarándoklato-

kon, emellett számtalan 
szakkörrel is várják a gyere-
keket.

A jövő tanévben induló 
első osztályokba április 11-
én és 12-én délután 14–17 óra 
között lehet jelentkezni; a 
szülők és a leendő diákok 
egy rövid beszélgetésre szá-
míthatnak az itt dolgozó pe-
dagógusokkal.

A Teleki iskolában is meg-
nyíltak a kapuk a beiskolá-
zásra várók előtt.

– Még három alkalommal, 
március 5-én, 19-én és 26-án 
tartunk rendezvényeket dél-
után három és négy óra kö-
zött a leendő elsősöknek, 
erre a szülőket is várjuk. A 
foglalkozásokat a leendő el-
sős tanító nénik tartják – 
mondta lapunknak Patkóné 
Séra Ilona intézményveze-
tő, akitől megtudtuk azt is: a 

szülő kérését, hogy melyik 
osztályba kerüljön a gyer-
mek, lehetőség szerint figye-
lembe veszik majd.

A 2018/19-es tanévben is 
három első osztály indítását 
tervezi az iskola.

– Ahogy az már hagyo-
mány, indítunk angol és né-
met nyelvi tagozatos csopor-
tokat. Ezekre a beiratkozás-
kor lehet jelentkezni. Hogy a 
jelentkező gyermek bekerül-
jön-e a nyelvi csoportba, ar-
ról szeptemberben, két hét 
ismerkedés, megfigyelés 
után teszünk javaslatot a 
szülőnek – tette hozzá az 
igazgatónő. A nyelvi cso-
portba járók az első három 
évben heti két órában, ne-
gyediktől heti öt órában ta-
nulják a német, illetve angol 
nyelvet.

QQ ÁdÁm K. – JaKab-aponyi n.

A Marianumban március 20-án nyílt napot szerveznek, ahova a 
szülőket várják, akik megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel 
 (Fotó: Jakab)

A Batthyány iskola 2017-ben Pest megye legeredményesebb általá-
nos iskolája lett a sport területén, és a napokban elnyerte az akkre-
ditált tehetségpont minősítést  (Fotó: Ádám)

Iskolanyitogató foglalkozás a Kőrösiben  (Fotó: Ádám)
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Egy  közösségépítő egyéniség
Kedves, mosolygós tizenéves lány, ugyanakkor céltuda-
tos, irányító alkat, aki nagyon szeret szervezni, szere-
pelni – nem is csoda, hogy gyerekkorában színésznek 
készült. Tanul, sportol, önkénteskedik, emellett irányít-
ja az Érdi Ifjúsági Önkormányzatot, és saját bevallása 
szerint még a családra, a barátokra is marad ideje. Fo-
dor Enikő diákpolgármesterrel beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Érden élsz?

– Százhalombattán, de a 
napom nagy részét itt töltöm 
Érden: ide járok iskolába, itt 
vannak a barátaim és az If-
júsági Önkormányzat is. Ki-
sebb koromban a Százha-
lombattai Arany János Álta-
lános Iskolába jártam, ötö-
diktől már a gimnáziumi ta-
gozatra. Nagy volt a váltás: 
új osztálytársak, új tanárok, 
új követelmények. Bár kitű-
nő tanuló maradtam, nehéz 
időszak volt ez.

– „Nagy” gimnazistaként 
már a VMG tanulója vagy. 
Miért érezted szükségét egy 
újabb váltásnak?

– Azért, mert a természet-
tudományos tárgyakat, illet-
ve a matematikát tanulhat-
tam volna kiemelten, nekem 
pedig egyik sem az erőssé-
gem. Inkább a magyart és a 
történelmet szeretem, ezért 
is felvételiztem a Vörös-
marty humán tagozatára.

– A jövő tanévben érettsé-
gizel. Hogyan képzeled el a 
jövőd?

– Egyelőre tájékozódom. 
Sorra jártam az egyeteme-
ket, voltam az Educatio kiál-
lításon is, és ami nagyon 
megtetszett, az a nemzetkö-
zi gazdálkodás.

– Ez nem kifejezetten hu-
mán szak…

– A protokoll, a vállalatirá-
nyítás kifejezetten érdekel: 
szeretek szervezkedni, irá-
nyítani, és az Ifjúsági Ön-
kormányzat révén ezt gya-
korolhatom is. Szóval ez egy 
testhezálló szak lenne – a 
matekkal pedig majd meg-
birkózom.

– Ezek szerint irányító alkat 
vagy.

– Igen. Kiskoromban prob-
lémám is volt belőle: oviban 
nagyon szerettem főnökös-
ködni, amit a többi gyerek 
nem annyira kedvelt. Most 
már tudom, mit szabad és 
mit nem egy baráti társaság-
ban. Az Ifjúsági Önkormány-
zatban azt is megtapasztal-
hatom, milyen különválasz-
tani a munkát és a barátsá-
got. Ezt azért nem könnyű…

– Nehezebb együtt dolgoz-
ni egy baráttal vagy éppen 
könnyebb?

– Jó kérdés… Azt hiszem, 
ez részben az adott feladat-
tól függ, de általánosságban 
elmondható: a barátokkal 
azért egyszerűbb együtt dol-
gozni, mert könnyebben 
meggyőzzük egymást, nin-
csenek véres viták, parázs 
veszekedések.

– Tizenéves vagy; otthon, a 
családban vannak parázs vi-
ták, veszekedések a szüleid-
del, testvéreddel?

– Nincsenek. Van egy hú-
gom, ő most tizenkét éves. 
Elég nagy a korkülönbség 
köztünk, nemigen vannak 
közös programjaink, viszont 
mindketten nagy Star Wars-
rajongók vagyunk, úgyhogy 
ha kijön egy új rész, azt 
mindig együtt nézzük meg. 
Hugi olyan alkat, mint én: 
nagyon szeret szerepelni, 
közösségi munkát végezni, 
iskolai rendezvényeken, 
sulirádióban konferálni. Én 
is rendszeresen indultam a 
szavalóversenyeken, iskolai 
előadásokon.

– A színészet sosem vonzott?

– De, nagyon sokáig. Hato-
dikos koromban tettem le 
róla, mikor szembesültem 
azzal, hogy a kedvenc ma-
g yar sorozatszínészem 
mennyire elszegényedett, 
miután kiírták a szappan-
operából, amiben játszott. 

Úgyhogy elhatároztam, ren-
dezvényszervező leszek, hi-
szen ez a hivatás is szerve-
zőmunkát, szereplést igé-
nyel. Ez a döntésem csak 
idén változott meg.

– Szüleid támogatnak az 
elképzeléseidben?

– Édesanyám mindenben 
támogat, legyen szó akár a 
sportról, akár a nyelvtanu-
lásról. A mai napig elhoz 
egy-egy rendezvényre, hogy 
ne kelljen vonatoznom, bu-
szoznom. Az anya-lánya 
kapcsolat nálunk nagyon 
erős, mindent meg tudok vele 
beszélni – igazából a barát-
nőm. Sokan irigyelnek is 
ezért. Anyuval mindent meg 
lehet beszélni – nem szigorú, 
ugyanakkor vannak elvárá-
sai. Szerintem ezért is va-
gyunk olyan jó tanulók a hú-
gommal. Apukám nem az a 
szereplő, nyüzsgő típus, de 
ugyanúgy támogat és büsz-
ke rám.

– Sosem voltál lázadó 
kamasz?

– Nem igazán… Minden 
tini életében van olyan idő-
szak, amikor az anyukájával 
vannak összetűzései. Nálam 
ez kilencedikben jött elő, de 
pár hónap alatt teljesen el-
múlt. Sok mindenben nem 
értettünk akkor egyet, de 
meg tudtuk beszélni, és az-
óta még szorosabb a kapcso-
latunk.

– Említetted a sportot. Ez 
mekkora szerepet játszik az 
életedben?

– Kiskoromban néptáncol-
tam, de a lábam már nem na-
gyon bírta, így abbahagy-
tam, és elkezdtem a sportlö-
vészetet. Ennek már hat éve.

– Miért pont ezt a sport-
ágat választottad fiatal lány 
létedre?

– Anyukám ajánlotta. A 
kereszttestvérem is sportlö-
vő volt, innen jött az ötlet. 
Nagyon jó sport egyébként, 
fejleszti a figyelmet és a fe-
gyelmet. Tudni kell koncent-
rálni akkor is, ha szól a 
zene, és ha lősz egy rosszat, 

el kell felejteni, és újból kell 
kezdeni.

– És gondolom, kiváló lá-
tás is szükségeltetik hozzá.

– Én is ezt hittem annak 
idején, de igazából közelre 
kell jól látni, mivel az irány-
zékot és a tüskét kell össze-
egyeztetnem. Az is számít, 
hogy állok be, hogy tartom a 
fejem, és a legfontosabb, ho-
gyan sütöm el a fegyvert.

– Sokat versenyzel?

– 2013-tól 2017-ig folyama-
tosan versenyeztem, de ta-
valy úgy döntöttem, hogy 
szünetet tartok. Szinte min-
den hétvégén van ugyanis 
verseny, így mindössze egy 
nap maradt a tanulásra, a 
családra, a barátokra, a pi-
henésre. Az országos baj-
nokságokra azért tavaly el-
mentem: csapatban elértem 
második és harmadik helye-
zést, és volt egy egyéni tize-
dik helyem is. Egyébként 
minden lövészverseny egy 
érzelmi hullámvasút, pláne a 
nagy versenyek, ahol kiírják 
az eredményeket, és látha-
tom, hogy az adott pillanat-
ban éppen hogy állok. A lövé-
szetben a legjobb nyolc kerül 
a döntőbe, és ott már egyesé-
vel lőnek, ami még nehezebb. 
Életemben kétszer döntőz-
tem: az elsőben nagyon iz-
gultam, és úgy remegett a 
kezem, hogy már az csoda 
volt, hogy eltaláltam a táblát. 
A második döntőben viszont 
második lettem, és az csodá-

latos élmény volt: csak lőt-
tem a tízeseket, kilencese-
ket, a tömeg pedig őrjöngött, 
tapsolt, fütyült…

– A tanulás, a sport és az 
Ifjúsági Önkormányzat mel-
lett jut idő a barátokra?

– Persze, főként hétvégén. 
Nem vagyok bulizós alkat, 
inkább beülünk valahová be-
szélgetni, elmegyünk mozi-
ba. A barátaim egyébként 
főleg az iskolai körből kerül-
nek ki, de akad barátom a 
sportlövészek között és a 
nyári önkéntes munkámnak 
köszönhetően is.

– Hol szoktál önkéntes-
kedni?

– Eltöltöttem tavaly két 
hetet a százhalombattai 
könyvtárban, ahol gyere-
keknek rendeztek mesetá-
bort, és segítettem a foglal-
kozások, illetve az ebéd le-
bonyolításában. Emellett a 
Summerfesten önkéntes-
kedtem. Nagyon szeretem 
ugyanis a nyelveket, és úgy 
gondoltam, hogy a külföldi 
fellépők mellett lesz módom 
az angolt gyakorolni. Sok 
barátot szereztem így, és re-
mek volt a hangulat is. Para-
guayiakat kellett felvezet-
nem, és bár csak három-
négy órát töltöttünk együtt, 
a Summerfest után, mikor 
visszatértek Százhalombat-
tára egy rövid nyaralásra, 
megkerestek, és mentem ve-
lük ide-oda. A mai napig 
tartjuk a kapcsolatot.

„Az Ifjúsági Önkormányzatban azt is megtapasztalhatom, milyen 
különválasztani a munkát és a barátságot. Ezt azért nem könnyű…”
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– Utazni is szeretsz?

– Sajnos, a hosszú, 8–10 
órás utakat nem bírom, azo-
kon rosszul leszek – még a 
gondolattól is kiráz a hideg 
–, repülni pedig még nem volt 
módom. Anyukám nagyon 
szeretné, ha kimennék majd 
külföldre egy félévre az 
Erasmus program kereté-
ben, de én nem szeretnék tá-
vol lenni a családtól. Bármi 
történhet velem odakint, és 
nincs velem senki… Persze 
ebben a tekintetben még vál-
tozhat a véleményem.

– Bár Battán élsz, a napjai-
dat Érden töltöd. Mennyire 
kötődsz a városunkhoz?

– Egyre inkább; lassan 
Érd lesz az első számú ottho-
nom, attól függetlenül, hogy 
Battára járok haza.

– Sokan panaszkodnak 
amiatt, hogy nagyon leter-
helt a diákok élete. Mennyire 
feszített egy-egy napja egy 
olyan gimnazistának, aki a 
tanulás mellett diákpolgár-
mester és még sportol is?

– Ha nincs semmi dolgom, 
három óra körül már otthon 
vagyok. Ha nyelvórára me-
gyek – mert iskola után an-
golt és franciát tanulok – 
vagy bent maradok a suliban 
a barátaimmal beszélgetni, 
akkor négy felé érek haza, 
ha az Ifjúsági Önkormány-
zat gyűlésén vagyok vagy 
ügyeket intézek, akkor úgy 
hat-hét óra felé. Amikor csak 
tudok, lejárok edzésre is. Az 
a szerencsém, hogy mivel 
angolból letettem az érettsé-
git, van heti négy lyukas-

órám, és az írásbeli feladato-
kat olyankor meg tudom csi-
nálni, dogákra, angolra meg 
franciára pedig hétvégén 
készülök. Szeretnék felsőfo-
kúzni angolból, franciából 
pedig középfokúzni.

– Miért pont a franciát vá-
lasztottad az angol mellé?

– Imádtam gyerekkorom-
ban a francia Rómeó és Júlia 
musicalt, és elhatároztam, 
hogy én ezt le fogom fordíta-
ni, ha nagy leszek.

– Hogyan és miért kapcso-
lódtál bele annak idején az 
Ifjúsági Önkormányzat mun-
kájába?

– Akkor kezdtem a sulit, 
amikor az első Ifjúsági Ön-
kormányzat kampánya 
ment, 2015 szeptemberében. 
Láttam a plakátokat, elmen-
tem szavazatszámlálónak, 
és nyomon követtem a vá-
lasztást. Nagyon megtet-
szett ez az egész világ. Ké-
sőbb volt egy előadás itt a 
Vörösmartyban arról, ho-
gyan is működik az Ifjúsági 
Önkormányzat rendszere, 
és akkor kicsit elbizonytala-
nodtam: biztos nekem való 
ez? Hiszen én nem tudok 
költségvetést írni, azt sem 
tudom, hogy az micsoda! Ké-
sőbb persze rájöttem, hogy 
az Ifjúsági Önkormányzat a 
munkájához sok segítséget 
kap. A következő választá-
son képviselőjelöltnek sze-
rettem volna jelentkezni, de 
abból már volt több is, míg 
polgármesternek senki sem 
kívánta jelöltetni magát – 
úgy gondoltam, akkor meg-
próbálom én. Erdélyi Áron 

diák-alpolgármester sokat 
segített, végig mellettem 
volt, mint egy mentor. Május-
ban bemutatkoztunk a sajtó 
előtt, és sok dicséretet kap-
tam, ami adott egy hatalmas 
löketet. A kampányidőszak 
kemény munkával telt, de 
nagyon jól éreztem magam. 
Majd következett a válasz-
tás, és nem én nyertem, ha-
nem Urbán Jonatán.

– Ezt hogyan fogadtad?

– Nehezen, mivel maxima-
lista vagyok. Ugyanakkor, 
miután végiggondoltam a 
dolgokat, beláttam, hogy 
Jonatán és Réka – a Gárdo-
nyi iskola jelöltje – is idősebb 
volt, mint én, és furcsa lett 

volna, ha én kerültem volna 
a diákpolgármesteri székbe. 
Ahogy teltek a hónapok, rá-
jöttem, hogy sokkal jobb ez 
így, hogy alpolgármester va-
gyok. Nagyon jól együtt tud-
tunk dolgozni, ráadásul az 
iskolám adott három diák-
képviselőt, ami nagyon nagy 
eredmény volt. Eredetileg 
úgy terveztem, hogy csak 
egy évig leszek tagja az Ifjú-

sági Önkormányzatnak, 
hogy tizenegyedikben már a 
továbbtanulásra koncentrál-
hassak, de miután tizedik-
ben is ugyanolyan volt a bi-
zonyítványom, mint kilence-
dikben, úgy döntöttem: meg-
próbálom megint. Annyi elő-
nyöm volt már, hogy tudtam, 

mire számítsak, hogy folyik 
a kampány, hogyan kell be-
mutatni a programunkat, 
plusz az egyik legjobb bará-
tom lett a kampányfőnököm. 
Nagyon örültem, mikor meg-
választottak szeptember-
ben, és annak is, hogy több 
VMG-s diák is bekerült a 
képviselők közé.

– A szalagavatók támoga-
tása, a készségfejlesztés tan-
folyam, az uszodabérletek 
sorsolása mellett, amelyek 
folyamatosan zajlanak, mi-
lyen terveitek vannak az idei 
tanévben?

– A nagy közösségépítő 
programok még hátravan-
nak: tavaszra tervezzük a 
StreetArtot, szeretnénk 
meghívni Leiner Laura író-
nőt, főzőversenyre is készü-
lünk. Vannak még tervek a 
tarsolyunkban, de ezek 
még bizonytalanok, így nem 
szeretnék róluk beszélni. 
Elindítottuk egyébként az 
iskolák stúdióinak támoga-
tását is.

– Jövő évben, végzősként, 
már nem lehetsz tagja az If-
júsági Önkormányzatnak. 
Hiányozni fog?

– Nagyon! Igazából a tava-
lyi csapat is hiányzik. Az ele-
jén meg kellett szoknom, 
hogy új pozícióm van és más 
diákokkal dolgozom együtt. 
Mostanra már összeért a 
csapat, nagyon jól tudunk 
együttműködni. Igazából az 
sem számít, ki melyik iskolá-
ból érkezett: egyéniségek 
vagyunk, saját vélemények-
kel, és mindig megbeszéljük 
az ügyeket, mielőtt döntünk.

Önkéntes segítőként paraguayi fellépőkkel a Summerfesten
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Köz gyűlési összefoglaló
Várhatóan már a nyártól egy teljesen új csoporttal fog 
bővülni a Pöttöm Sziget Bölcsőde az Aradi utcában. 
Érd Megyei Jogú Város közgyűlése teljes egyetértés-
ben döntött arról múlt csütörtökön, hogy a felvétel 
iránti kérelmek kielégítése, illetve a várakozók szá-
mának csökkentése miatt egy eddig használaton kí-
vüli csoportszobát teljesen berendez és az ehhez kap-
csolódó személyi feltételeket is biztosítja. Az új cso-
port kialakításával a meglévő 10 csoporthoz (5 egység-
hez) egy új egycsoportos egység kerül kialakításra. 

A Szociális Gondozó Köz-
pont Pöttömsziget Bölcső-
déjében a létszám a kis-
gyermeknevelők tekinteté-
ben kettővel, dajkák tekin-
tetében eggyel növekszik. 
Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata önerőből 
2010-ben felújította és két 
gondozási egységgel bőví-
tette az Aradi utcában ta-
lálható bölcsődéjét. Az in-
tézményben jelenleg az en-
gedélyezett férőhelyek szá-
ma 132 fő, azonban az ellá-
tásra igényüket benyújtók 
száma folyamatosan növek-
szik. Simó Károly alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) 
a döntést követően az Érdi 
Újságnak elmondta: 14 
gyermeket tudnak várható-
an már a nyártól fogadni az 
intézményben.

Folytatódhat több érdi 
beruházás előkészítése. A 
közgyűlés a többi között ar-
ról is döntött, hogy biztosít-
ja a szükséges forrást az 
Ófaluban és a Velencei úton 
megvalósítandó fejleszté-
sek lebonyolítását végző 
Városfejlesztési Kft. szá-
mára. Ezután az önkor-
mányzati cégnek le kell 
folytatnia a közbeszerzési 
eljárásokat a kivitelezők ki-
választására – közölte az 
ülés után Simó Károly. Hoz-
zátette: ez pár hónapot ve-
het igénybe, és jó esetben 
már idén elkezdődhetnek a 
munkák. Az ófalusi beruhá-

zás 1,3 milliárd, a Velencei 
úti pedig másfél milliárd 
forintba kerül majd.

Az idén folyamatosan na-
pirenden lesz a Városfej-
lesztési Kft. üzleti tervének 
módosítása, hiszen aho-
gyan megvalósulnak, illet-
ve zajlanak az előkészítési 
munkák, ehhez biztosítani 
kell a forrást – nyilatkozta 
az ülés után Pulai Edina 
(Jobbik), a költségvetési bi-
zottság elnöke.

A baloldali ellenzéki 
frakció képviseletében Ha-
vasi Márta (DK) az ülés 
után pozitívumként emlí-
tette, hogy a tárgyalt napi-
rendi pontok között több-
ségében olyan témák szere-
peltek, amelyeket pártpoli-
tikától függetlenül támo-
gathatónak tartottak. Pél-
daként hozta fel az új óvo-
dák létesítését, amelyek az 
itt élő családokat segítik.

A 15 napirendi pont kö-
zött döntött a közgyűlés a 
Tolmács utca meghosszab-
bításáról is, amelynek kö-
szönhetően a Jegyző utcá-
tól, az egész tisztviselőte-
lepről ki lehet majd jutni a 
Velencei útra. Simó Károly 
alpolgármester elmondta: a 
tervek elkészültek, és a kü-
lönböző ingatlanvásárlá-
sok után a megvalósításhoz 
kellő összeget biztosítja a 
közgyűlés az Érdi Városfej-
lesztési Kft. számára.

QQ Nyilas HajNalka

Több pénz a civileknek
Több pénzre pályázhatnak idén a városi civil szerve-
zetek. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésében elkülönített 
összeget az alábbiak szerint osztotta fel az egyes 
keretek között:

Természet- és környezetvédelmi keret:  1 500 000 Ft
Egészségügyi keret:  1 000 000 Ft
Szociális keret:  1 000 000 Ft
Kulturális keret:  6 000 000 Ft
Sport és ifjúsági keret:  5 000 000 Ft
Közrendvédelmi keret:  500 000 Ft

„Ne künk Magyarország az első”
Jó érezni az érdiek masszív támogatását – kezdte Simó 
Károly, az Érdi Fidesz szóvivője sajtótájékoztatóját, an-
nak kapcsán, hogy dr. Aradszki András a Pest megyei 
1-es számú választókerület Fidesz–KDNP országgyűlé-
si képviselőjelöltje elsőnek adta le az összegyűjtött 
ajánlóíveket. Alig 24 óra alatt több mint 3000 ajánlást 
gyűjtött az induláshoz. Simó aláhúzta, ezután is sokan 
érdeklődtek, hogy hol és mikor írhatnának alá, ezért 
folytatják az aláírásgyűjtést és a személyes kapcsolat-
felvételt.

Az Érdi Fidesz szóvivője 
elmondta azt is: beigazoló-
dott a gyanú és valóban is-
mét cserbenhagyta a balol-
dali szavazókat Tóbiás Jó-
zsef, az MSZP korábbi elnö-
ke és országgyűlési képvise-
lője, aki el sem indul az érdi 
választókerületben. Helyette 
a Soros-hálózathoz rokoni 
kapcsolatok révén erősen 
kötődő, korábban a helyi bal-

oldal ellen többször induló 
jelöltnek, Csőzik Lászlónak 
kellett ajánlásokat gyűjteni 
a baloldali aktivistáknak.

– Zavar van helyben a bal-
oldalon, azon se csodálkoz-
nánk, ha újabb és újabb jelöl-
tek jönnének, ahogy négy 
éve is tették. A korábban ra-
dikálisnak mondott párt hí-
vei közül pedig az ajánlás-
gyűjtés során többen el-
mondták, hogy csalódtak a 
pártot kiárusító pártelnök-
ben, ezért inkább a magyar 
érdekeket hitelesen és való-
ban képviselő Fidesz–KDNP 
szövetségnek g yűjtenek 
ajánlásokat és jelöltjeire is 
fognak szavazni áprilisban.

Országos kitekintőjében a 
szóvivő azt mondta: az el-
múlt nyolc év jól sikerült, job-
ban, mint ahogy várták. 10 év 
alatt 1 millió munkahely lét-
rehozását vállalta a kor-
mányfő, és már 736 ezernél 
tartanak. – Nyugdíjprémium 
fizetésére nyílt lehetőség és 

a kormány tető alá hozott 
egy béremelési és adócsök-
kentési megállapodást. Noha 
az ország már jobban teljesít, 
de még nem úgy, ahogy tehet-
sége alapján képes lenne, 
még mindig nem ért a Fi-
desz–KDNP a munka végére. 
A magyar modell működik, 
és azért sikeres, mert ma-
gyarok milliói hisznek ben-
ne. A munkát megbecsülni, a 

családokat támogatni, a 
nemzeti identitást megtarta-
ni, a függetlenséget megőriz-
ni, ez a jövő, s ez a jövő a mi-
énk lehet. Megszűnt az or-
szág pénzügyi kiszolgálta-
tottsága, a családok a rezsi-
vel nem a multik profitját fi-
zetik, és véget ért az energia-
függőség korszaka is. A füg-
getlenségünk most megvan, 
de azt időről időre meg kell 
védeni. Nekünk Magyaror-
szág az első – húzta alá Simó 
Károly, hozzátéve: mindez 
ugyanakkor nem magától ér-
tetődő, hanem hosszú és ke-
mény munka eredménye, 
aminek köszönhetően mind 
gazdasági, mind politikai té-
ren jelentősen megnőtt Ma-
gyarország mozgástere.

– Ennek természetesen 
nem mindenki örül. Az ellen-
zéki politikusok nem álltak 
az ország mellé a legfonto-
sabb kérdésekben. Nem tá-
mogatták a kerítésépítést, 
kihátráltak a kötelező kvótá-

val kapcsolatos népszava-
zásból. Nem támogatták az 
alkotmánymódosítást. Leta-
gadták a bevándorlást, leta-
gadták a kötelező kvótát és a 
Soros-tervet. Alantasság-
ban, személyeskedésben és 
álszenteskedésben tehát 
nem lesz hiány. Mégis arra 
kérjük a jelölő szervezete-
ket, hogy legalább itt Érden 
őrizzék meg a higgadtságu-
kat és ne éljenek a gyűlölet-
keltés alantas eszközeivel – 
fogalmazott a szóvivő

Simó Károly szerint látni 
kell ugyanakkor, hogy a So-
ros-hálózat akcióba lépett. 
Egyre erősebben támadják 
Magyarországot, hogy ne fo-
gadja el a Stop Soros tör-
vénycsomagot és telepítse be 
a migránsokat. A Soros-há-

lózat láthatóan minden nem-
zetközi kapcsolatát beveti a 
Stop Soros ellen. Több mint 
250 külföldi szervezettel kar-
öltve támadják hazánkat. A 
tiltakozó szervezetek között 
szép számmal vannak azok, 
akik Soros György pénzéből 
a migrációt szervezik és tá-
mogatják, annak ellenére, 
hogy a magyar emberek 
többször is nyilvánvalóvá 
tették, nem akarják, hogy 
hazánkból is bevándorlóor-
szágot csináljanak. Eközben 
a migránspárti külföldi poli-
tikusok nyíltan fenyegetni 
kezdték országunkat.

– Bármekkora nyomást is 
helyeznek hazánkra, ez a 
kormány mindent meg fog 
tenni, hogy megvédje Ma-
gyarországot a migrációtól, 
betelepítésektől. És ebben a 
harcban nem vagyunk egye-
dül, ugyanezt gondolják a V4-
ek is és szerencsére egyre 
több más országban is – zárta 
szavait Simó Károly. Q NyH

Simó Károly: cserbenhagyta a baloldali szavazókat Tóbiás József, az MSZP korábbi elnöke
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Hidegben is biztonságban
Mindenkinek jut fedél, élelem, meleg tea a rendkívüli 
hidegben is a hajléktalanszállón. Szükség van ugyanak-
kor meleg férfiruházatra, takaróra, és köszönettel ve-
szik a tartós élelmiszert is.

Vörös kód riasztást adott 
ki az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (Emmi) 
államtitkára szombat déltől 
a várható extrém hideg mi-
att. Amíg a riasztás érvény-
ben van, a bentlakásos szo-
ciális intézményeknek is el-
látást kell biztosítaniuk a 

hajléktalanoknak, amennyi-
ben a hajléktalanellátó már 
nem tudja fogadni a rászoru-
lókat.

Érden nincs szükség kü-
lönleges intézkedésekre: az 
úgynevezett túlélési pontot 
már korábban kialakították, 
a Hajléktalanellátó nappali 

melegedőjében – itt szállást 
kaphatnak azok is, akiknek 
már nem jut hely az éjjeli me-
nedékhelyen.

Az éjjeli menedék 23 férő-
hellyel, az átmeneti szálló 
női részlege pedig tíz, a férfi 
12 férőhellyel működik. Je-
lenleg mindenütt telt ház van 
– tudtuk meg Stehlik Krisz-
tián egységvezetőtől, aki 
elmondta azt is: már egy hó-
napja a vörös kóddal kapcso-
latos előírások szerint dol-
goznak, így nem kell új intéz-
kedéseket bevezetni.

– Ellátottjaink nagy része 
bekerült az éjjeli menedék-
helyre vagy az átmeneti 
szállásra a hideg beálltával, 
az a 6–8 ember pedig, aki 
kint maradt, már egy hónap-
ja bent tölti az éjszakákat a 
túlélési ponton. A fedél nél-
kül maradókat a százhalom-
battai szállón is el tudjuk 
helyezni, ahol még van sza-
bad hely – tette hozzá.

A rendkívüli hidegben a 
szállón köszönettel fogadják 
a tartós élelmiszert, a meleg 
takarót, meleg férfiruháza-
tot (kabátot, nadrágot).

QQ ÁdÁm K.

Krízisközpont
A rendkívüli hideg nemcsak a hajléktalanokat, hanem az otthonuk-
ban megfelelő fűtés nélkül élőket is fenyegeti, ezért fontos, hogy 
ilyenkor fokozottan odafigyeljünk a környezetünkben élőkre. Krízis-
helyzetben az alábbi telefonszámok a nap 0–24 órájában hívhatók:

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

Március ötödikéig van lehetőségük az országgyűlési képviselője-
lölteknek arra, hogy összegyűjtsenek 500 érvényes ajánlást. A 
Pest megyei 1-es választókerületben induló Aradszki Andrásnak 
(Fidesz–KDNP), a térség jelenlegi országgyűlési képviselőjének ez 
huszonnégy óra alatt sikerült, sőt a többszörösét – háromezer 
ajánlást – adta le az előírt mennyiségnek. Aradszki András közös-
ségi oldalán közölte, a nagy sikerre való tekintettel folytatja a 
gyűjtést.
– Hatalmas köszönet illeti a választópolgárokat, akik aláírásuk-
kal is támogatásukról biztosítottak, továbbá a bennünket segí-
tőknek, akik az ajánlásgyűjtésben részt vettek – fogalmazott. El-
mondta: lelkesítő számára ez a támogatás, és bár leadták az alá-
írt ajánlóíveket, a munka nem áll meg, a következő hetekben to-
vább gyűjtenek.

QQ Ba-Nyilas

Aradszki lett az első

Új  óvodák nyílnak  
szeptemberben
Hamarosan újabb projektek indulnak a Modern Városok 
program keretében, egyes beruházások pedig lezárul-
nak az idén – jelentette be múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András. 

Megkezdődik a Fenyves-
Parkvárosba tervezett okta-
tási centrum megközelítését 
szolgáló útvonalak megépí-
tése, felújítása.

– Reményeink szerint 
eredményes lesz a közbe-
szerzés, és elkezdődhet a 
Burkoló, Búvár, Festő és Fa-
vágó utcák építése – mondta 
T. Mészáros András, aki be-
számolt arról is, hogy az Elöl-
járó és Velencei utak forga-
lomirányított, azaz jelzőlám-

pás csomópontjának kialakí-
tása – a Szent István híd 
megépítéséhez kapcsolódóan 
– hamarosan megkezdődik. 
Az idei esztendő feladata lesz 
a Diósdi–Budai úti turbó kör-
forgalom, valamint a Diósdi 
út–Csaba utca csomópontjá-
nak fejlesztése is.

– Az egész Csaba utca 
megújul a Tárnoki úti ke-
reszteződésig. A vízvezeték-
kiváltás már megtörtént 
ezen a szakaszon. Hasonló- képp megújul a Szent István 

út is; a Szent István–Damja-
nich–Tárnoki–Lőcsei utcák 
csomópontjában pedig kör-
forgalom épül. A Szovátai és 
Sóskúti út kereszteződésé-
ben is körforgalmat terve-
zünk a későbbiekben – tette 
hozzá a polgármester, aki 
elmondta azt is: fejlesztik a 
Riminyáki út–Gellért utcai 
csomópontot, és megújul a 
Felső utca egy szakasza is. A 
murvás utak helyreállításá-
val kapcsolatban úgy nyilat-

kozott: a havas, zimankós 
időjárás miatt még nem tud-
ják elkezdeni a földes utcák 
kátyúzását, de márciusban 
várhatóan már megkezdőd-
hetnek a munkálatok.

– Amellett, hogy különféle 
projektek kezdődnek meg 
hamarosan, egyesek le is zá-
rulnak: nemsokára átadják 
a Béke téri Kincses óvodát, 
illetve Aprófalva bölcsődét. 
Az intézmény a nyáron ener-
getikai felújításon esett át, 
télen pedig a belső korszerű-

sítést végezték el. A jövőben 
az épületegyüttes kertje is 
megújul majd – mondta a pol-
gármester, aki további épít-
kezésekről is beszámolt. 
Mint mondta, 80–90 százalé-
kos készültségű a Fenyves-
Parkvárosban épülő új óvo-
da, és hamarosan elkészül a 
Fácán ovi is. Az a szándék, 
hogy szeptemberben mind-
két óvodát birtokba vehes-
sék a gyerekek – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

QQ Á. K.

A közgyűlés új tagot választott az Érdi Sport Kft. felügyelőbizottsá-
gába, dr. Boldog Anna személyében – mint T. Mészáros András a saj-
tótájékoztatón fogalmazott, ez ellenállásba ütközött a kft. ügyve-
zetőjénél, Szántó Erzsébetnél.
– Írásban kérem Szántó Erzsébetet és Boldog Annát, hogy legye-
nek szívesek az egymás közt fennálló feszültséget és problémát 
megoldani, hiszen komoly feladatok előtt áll az Érdi Sport Kft., illet-
ve az érdi kézilabdacsapat: az ÉRD bejutott a négyes kupadöntőbe, 
emellett ott van egy nagy projekt, az edzőcsarnok megépítése is. 
Ez egy durván kétmilliárdos beruházás; a tervek már elkészültek, 
rövidesen ki kellene írni a közbeszerzést. Úgy látom: személyi prob-
lémák helyett a feladattal kellene azonosulni – jegyezte meg T. Mé-
száros András.

Az energetikai korszerűsítés és a belső felújítás után az udvar kerül majd sorra a Kincses oviban
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Variációk az időre
Az ember és a világmin-

denség kapcsolata talán a 
legnagyobb titok körülöt-
tünk. Ezt föltárni és rend-
szerbe foglalni a tudomány 
feladata, de mindezt meg-
mutatni, s esetleg érthetőb-
bé tenni mi más lenne al-
kalmasabb, mint a zene. 
Erre tesz kísérletet a Bella 
Máté Erkel Ferenc-díjas ze-
neszerző által a rotterdami 
de Doelen koncertközpont 
megrendelésére komponált 
műve, a Tabula Smaragdi-

na, amelyben egy ókori ezo-
terikus iratot zenésített 
meg Hamvas Béla filológiai 
értelmezésének felhaszná-
lásával.

A szerző – a Ligeti és 
Kurtág nevével fémjelzett 
zenei hagyománynak a 
méltó örököse, amely Bar-
tók és Kodály életműve mel-
lett nemzetközi szintre 
emelte a kortárs magyar 
zeneműveket – mondja mű-
véről: „Zenehallgatás köz-
ben az idő relatívvá válik, 
van, hogy gyorsabban telik, 
van, hogy lelassul. Az én 

kompozícióm abba az 
irányba mutat, hogy lelas-
sítsa, majd kikapcsolja a 
klasszikus időérzékelést. A 
folyamatot két zenekar és 
egy szoprán szólista segíti. 
A zenekarok puha, lírai ak-
kordokat játszanak, ame-
lyek egymásba folynak, 
akár egy impresszionista 
festmény.”

Ez mű március 3-án hall-
ható először Magyarorszá-
gon, mégpedig ingyenes 
koncert keretében a Zene-

akadémián a rotterdami 
Doelen Ensemble és a Zene-
akadémia, valamint a hol-
land Codarts Művészeti 
Egyetem hallgatói zeneka-
ra kíséretével. A kortárs 
koncert különlegessége, 
hogy a műsort Rotterdam-
ban, Arie van Beek kar-
mester vezetésével tanul-
ták meg a közreműködők és 
mutatták be a budapesti 
hangverseny előtt.

Díjtalan belépő a Zene-
akadémia jegypénztárá-
ban igényelhető.

(Forrás: zeneakademia.hu)

Bella Máté Erkel Ferenc-díjas zeneszerző  (Fotó: Farkas Vivien)

Ahol a jég az úr
Pár éve, már felnőtt fejjel 
robbant be a profi termé-
szetfotósok élmezőnyébe, 
azóta több mint ötven díjjal 
ismerték el munkáit itthon 
és külföldön is. Legutóbb 
például a világ legvicce-
sebb természetfotójáért. Ő 
pedig azóta sem ereszti ke-
zéből a kamerát, és ahova 
csak megy – Japántól az 
Északi-sarkig, onnan a 
Déli-sarkvidékig –, min-
denhol igyekszik megörö-
kíteni, amit lát. Február 
24-én, szombaton a Park-
városi Közösségi Házban 
tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást a Déli-sarkvi-
déken tett expedíciójáról 
Kércz Tibor.

9000 képet készített a Dé-
li-sarkvidéken, ezekből válo-
gatta ki azokat, amiket ki-
lenc fejezetre bontva, min-
den fejezetben egy-egy szi-
geten tett látogatást bemu-
tatva vetített le – zenei alá-
festéssel – a közönségnek. 
És közben minden felmerülő 
kérdésre válaszolt, így olyan 
kulisszatitkokba is beava-
tott bennünket, amiket sem 
természetfilmekből, sem 
könyvekből nem tudhat meg 
az ember. De persze a fősze-
rep a képeké volt.

Láttunk Adélie pingvineket 
és meglestük a szamárping-
vinek nászát, megcsodáltunk 
kékszemű kormoránokat, áll-
szíjas pingvineket ellenfény-
ben, hófúvásban, hosszú-
szárnyú bálnákat, akik „biz-
tonsági őrként” kísérték a 
hajót, fókákat és még sok-sok 
mást, de mindenekelőtt hatal-
mas jéghegyeket.

– A sarkvidéken minden a 
jégről szól – mondja Kércz 
Tibor. Kék jégről, fehér jég-
ről, hóból megfagyottról és 
tengeri jégről, a völgyeken 
keresztül érkező és leszaka-
dó gleccserek jegéről. Itt ez a 
jég az úr. „Minden élővilágot, 
minden mozgást a jég hatá-
roz meg.” Még azt is, hogy az 
expedíció utasai mikor és 
merre mehettek.

Az út vége felé történt, 
hogy a jég egész egyszerűen 
megállította a hajójukat az 
Antarktiszi-félsziget men-
tén, és sehogyan sem tudtak 
továbbmenni, ott kellett éj-
szakázniuk, de senki sem 
bánta, hiszen a másnap reg-
geli napfényben, a termé-
szet csodás, határtalan pa-
lettájáról vett meseszép szí-
nekben eléjük táruló óriási 
jégtáblákból álló kompozí-
ció láttán még a legtapasz-
taltabb fotósoknak is el-
akadt a szava. Igen, ilyen 
helyzetekben döbben rá az 
ember arra – ahogy Kércz 
Tibor is fogalmaz –, hogy 
milyen aprók vagyunk mi, 

itt a világban, a természet 
hatalmas és csodálatos kép-
ződményeihez képest. És 
ilyenkor még azt sem érzi a 
fotós, hogy a hóban fekszik 
több órája, állítja Kércz Ti-
bor, mi pedig – a képeit el-
nézve – készségesen elhisz-
szük szavait. A kék ötven 
árnyalatában fürdő jéghe-
gyeket vagy a pingvinek ki-
tartó ugrálását órákig is el-
nézte a világjáró fotós.

– A pingvinek a legkitar-
tóbbak. Az a hihetetlen pró-
bálkozás, ahogy a több mé-
ter magas jégfalra igyekez-
nek feljutni, ezerszer visz-
szaesnek, de ezeregyed-
szer is megpróbálják, egé-
szen addig, amíg sikerül – 
meséli. 

A fotós nemsokára az 
Északi-sarkra indul, és az 
ott, illetve a Déli-sarkvidé-
ken készült képeiből április 
24-én, a Természettudomá-
nyi Múzeumban a Föld napja 
alkalmából Komáromi Csa-
bával közös kiállítása nyílik 
„Olvadó jövőnk” címmel.

QQ Jakab-aponyi noémi

A fotós nemsokára az Északi-sarkra indul

A kék ötven árnyalatában fürdő jéghegyek

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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Rendeljenmost egyedi akciós áron!
Műanyag nyílászáRókMost 7 év gaRanciával!
Műanyag ablak GYÁÁRI ÁÁRON Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁÁRON

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30. 70/608-0808
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árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!
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Dom onkos Béla köszöntése
Kerek évfordulókról meg-

emlékezni szinte kötelező, 
olykor nem több protokollá-
ris formaságnál. Valakit a 
84. születésnapján felkö-
szönteni dallal és zenével 
viszont az őszinte szeretet, 
megbecsülés és a tisztelet 
jele. 

Vasárnap, február 25-én 
Domonkos Béla szobrász-
művészhez Kovács Sán-
dor, a Szociális Gondozó-
központ munkatársa által 
terelgetett gyerekek – a 

Teleki Sándor Általános Is-
kola tanulói, a Nyírfa utcai 
átmeneti otthon lakói – 
csöngettek be, hogy 84. szü-
letésnapján köszöntsék a 
szobrászművészt. Velük 
volt Ábel Csaba – szintén a 
szociális gondozó munka-
társa –, aki gitárral kísérve 
magát a szeretetről énekelt, 
három diák, Nagy Ale-
xandra, Nagy Tünde és 
Kása Viktória pedig nép-
dalokat adott elő.

QQ (mnp)

Az idős művész műtermében fogadta a vendégeket és meghatot-
tan köszönte meg a jókívánságokat

A szépség méltósága
Kalandos életút, amely eu-
rópai állomások érintésé-
vel egészen Érdig vezetett: 
az arisztokrata származá-
sú, eddig nálunk csak egy 
Téli Tárlaton bemutatkozó 
George Kégl, azaz Kégl 
György festményeiből nyílt 
kiállítás – amelyen T. Mé-
száros András polgármes-
ter is részt vett – az Érdi 
Galériában annak a válla-
lásnak a jegyében, hogy a 
városi kiállítóhely otthont 
adjon a településen élő al-
kotóknak.

A magát német anyanyel-
vűnek – magyarul csak fel-
nőtt fejjel tanult meg –, de 
magyar származásúnak tar-
tó Kégl György, akinek ősei 
a török idők után települtek 
az országba, Londonban 
született, aztán élt Párizs-
ban, Ausztriában és Német-
országban, ahol grafikusi 
képzettséget szerzett, majd 
a rendszerváltás után Ma-
gyarországra települt. Egy 
ilyen nagy múltú család jel-
lemzően gazdag szellemi ha-
gyatékkal látja el útravalóul 
sarjait, s ebbe az örökségbe 
– amit az európaiként megélt 
tapasztalatok is gazdagíta-
nak – nem ritkán a tehetség 
is beletartozik, így talán a 
lipcsei nagymama festői ké-
pessége bukkant fel Kégl 
Györgynél. Még ha ez a ta-
lentum és hajlam csak las-
san, illetve sokára is mutat-
kozott meg, hiszen a most 
kiforrott alkotói stílussal és 
attitűddel rendelkező mű-
vész mindössze négy-öt éve 
fest. A színek világa, dina-
mizmusa érdekli és ösztön-
zi, azaz minden, ami szép – 
mondja magáról. Így aztán 
nem is csodálkozunk, hogy 
képeinek többsége női akt 
meg porté, valamint a termé-
szet gyönyörűségeit ábrázo-
ló csendélet és tájkép.

Szalay Ágnes művészet-
történész ezt úgy 
fogalmazta meg 
m é l t a t á s á b a n , 
hogy az alkotó 
igazi sármőrként 
kedvességgel és 
humorral közle-
kedik az élet dol-
gai között, akinek 
képei egyszerre 
mutatják a való-
ság nyugtalan 
lüktetését és mö-
götte a tűnődés 
csendjeit. Szerin-
te Kégl György 
ízig-vérig kortárs 

alkotó, nem látnok és nem 
szorgos iparos, egyszerűen 
észreveszi és felmutatja a 
minket körülvevő világ 
szépségét. Nem vitatkozik, 
nem oktat – láttat. S amerre 
ő jár, tobzódik a szépség, 
színek, formák, fények mu-
togatják magukat letisztult 
formákban.

Kégl György aktjai távol 
állnak az olyan tradicionális 
megoldásoktól – tudjuk meg 
a művészettörténésztől, no 
meg látjuk is –, amelyek ide-
alizálják a női alakot. Ő a 
maga valójában ragadja meg 
minden életkor női jellegze-
tességeit, szépségét. Ettől 
hatnak nagyon természetes-
nek, s igazolják, hogy min-
den teremtett lény szép és 
méltósága van. Lényegében 
ugyanerről a tőről fakadnak 
portréi, amelyek időtlen de-

rűt és nyugalmat sugallnak, 
s az ember és a természet 
összefonódását fölmutató 
életképei is.

Mindezt egészen Gauguin 
expresszionizmusáig visz-
szavezethető laza ecsetvo-
násokkal létrehozott lazú-
ros felületekkel, a határozott 
vonalakkal fölvázolt kompo-
zícióval és az erős színekkel 
éri el Kégl György, bár maga 
azt vallja, hogy nem tudja és 
nem akarja behatárolni, stí-
lusjegyekkel körülírni festé-
szetét, mert számára a sza-
badság fontos, a korlátozó 
keretek zavarják. Valójában 
egy elve van: az élet szerel-
meseként a szépséget meg-
mutatni, mert szerinte olyan 
festményt nem érdemes ké-
szíteni, amit senki sem tesz 
föl a falra.

QQ M. Nagy

George Kégl: Akt a homokban

George Kéglt Szalay Ágnes méltatta és Kéri Mihály köszöntötte
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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!

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMŰSOR 
A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS 

TÁMOGATÁSRA 

FELLÉPŐK 
 

A gimnázium Vox Juventutis Vegyeskara 
VMG  Projekt-férfikara 

„Honfoglalás” Jelnyelvi csoport 
VMG 9. évfolyam francia nyelvi csoport 

Pesovár Ferenc Alapfokú  
Művészeti Iskola növendékei 

valamint 
a gimnázium volt és jelenlegi növendékei 

 

Belépőjegy 1000 Ft 
Támogatói jegy 1000 Ft 
Családi jegy (3fő) 1500 Ft 

Meghívó 

HELYSZÍN: A GIMNÁZIUM DÍSZTERME 
IDŐPONT: 2018. MÁRCIUS 2. 18 ÓRA 

Megtisztelő jelenlétével kérjük támogassa ügyünket! 

Batthyány-napok 2018. 
 
„Fidelitate et fortitudine”  
„Hűséggel és bátorsággal”                                             

 
 

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola  
szeretettel meghívja Önt a 

Batthyány-napok rendezvénysorozatára, 
melyet 2018. március  5 – 14. között rendez. 

 

 

Programok:
- március 5.(hétfő)

14:30 Fotó-(„Nyitott szemmel a nagyvilágban”) és rajzkiállítás („Az állatok világa”) 
megnyitója 

- március 6.(kedd)
14.30 A 4. évfolyamon rendezendő német nyelvi verseny

- március 7.(szerda)
10.00 és 11.00 Március 15.-e tiszteletére rendezendő akadályverseny 
14.30 A 4. évfolyamon rendezendő angol nyelvi verseny

- március 12.(hétfő)
14:00 Petőfi versmondó verseny 

- március 13.(kedd)
14.00 Komplex verseny a 7.-8. évfolyamnak 

- március 14.(szerda)
11.00 Ünnepség (7. évfolyam)

Batthyány-napok 2018. 
 
„Fidelitate et fortitudine”  
„Hűséggel és bátorsággal”                                             

 
 

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola  
szeretettel meghívja Önt a 

Batthyány-napok rendezvénysorozatára, 
melyet 2018. március  5 – 14. között rendez. 

 

 

Programok:
- március 5.(hétfő)

14:30 Fotó-(„Nyitott szemmel a nagyvilágban”) és rajzkiállítás („Az állatok világa”) 
megnyitója 

- március 6.(kedd)
14.30 A 4. évfolyamon rendezendő német nyelvi verseny

- március 7.(szerda)
10.00 és 11.00 Március 15.-e tiszteletére rendezendő akadályverseny 
14.30 A 4. évfolyamon rendezendő angol nyelvi verseny

- március 12.(hétfő)
14:00 Petőfi versmondó verseny 

- március 13.(kedd)
14.00 Komplex verseny a 7.-8. évfolyamnak 

- március 14.(szerda)
11.00 Ünnepség (7. évfolyam)

NYÍLT NAP
az Érdi Bolyai János Általános Iskolában

2018. március 10-én, szombaton NYÍLT NAPOT tartunk.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat a szülőket, akik kíváncsiak iskolánk 
mindennapi működésére, szeretnék megnézni gyermeküket tanulás 
közben.

Várjuk azon Kedves Szülők látogatását, akiknek gyermeke
a 2018/2019-es tanévben lesz 1. osztályos, és az általános tantervű 
osztályaink mellett szívesen íratná gyermekét a magyar-német két

tanítási nyelvű osztályunkba.
(2030 Érd, Alsó u. 80.)

8.00-11.00-ig,

Továbbá várjuk azoknak a Kedves Szülőknek is az érdeklődését, 
akiknek gyermeke

a 2018/2019-es tanévben lesz 5. osztályos, és szeretnék emelt szintű 
matematika vagy emelt szintű angol vagy a magyar-német két 

tanítási nyelvű osztályainkba beíratni.
(2030 Érd, Erzsébet u. 26-32.)

8.00-11.00-ig.

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 e-mail 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

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
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Súl yos örökség: az ellátás
Amikor a város lakója ki-

fogásolja – és joggal – az üz-
letek kis számát, s a meglé-
vők kicsiny terét; hiányol – 
és joggal – alapárukat, s a 
kaphatók szűkös választé-
kát, gondolatban messzebb-
re kell visszamenni az idő-
ben. A boltok szükség hozta 
és a jövőt kifelejtő létrehozá-
sáig, a város – az egykori 
falu –, „mára elég, nem érde-
kes, hogy holnap mi lesz” 
gondolkodás, sajnos még a 
közeli múltban is ható szem-
léletéig. Itt gyökerezik mind-
az, ami ma jellemzi Érd ke-
reskedelmét: a szállítási-
raktározási gondok, a bőví-
tésre alkalmatlan terek. 
Ehhez csatlakoznak ellátá-
sunk országos gondjai, ab-
ból is elsődlegesen a helyi 
boltokat érintő munkaerőhi-
ány. Mindebből erednek a 
város ellátásának nehéz 
problémái.

Van azonban az érdi üzleti 
múltnak szép hagyománya 
is. S ma, amikor a város la-
kossága a kereskedelem 
megújulására vár, az új bol-

tok nyitása, a meglevők bőví-
tése, az árukészlet mennyi-
ségi és minőségi javulása 
mellett joggal kérheti-köve-
telheti az elfelejtett üzleti 
szellem felélesztését is.

5 szervezet (Nyugat-Pest 
megyei Élelmiszer Kiskeres-
kedelmi Vállalat, Budai Járá-
si Áfész, Benta-völgye Ter-
melőszövetkezet, Pest me-
gyei Sütőipari Vállalat) és a 
magánkereskedők 75 boltot 
tartanak fönn a városban. A 
NYÉK 1 ABC-áruházzal, 25 
élelmiszer-, 9 hús-, 5 zöldség- 
és 1 tejbolttal, összesen 41 
üzlettel rendelkezik. 23 ma-
gánkereskedő segíti a város 
ellátását. A Benta-völgye 
Termelőszövetkezet 5 egysé-
get üzemeltet.

Hattól kettőig tart nyitva a 
Tejbolt az autóbusz-pályaud-
var mellett.

– Miért nem egész nap 
vagy legalább osztott nyitva-
tartással dolgoznak?

Csákics Jakabné, boltve-
zető:

– A létszám miatt: hat, 
nyolc ember helyett most is 

hárman dolgoznak, s ha 
mérnénk, kiderülne, hogy 
átlag fölötti intenzitással. A 
kereset kicsi, ezerkétszáz-
ért senki sem vállalta az esti 
műszakot.

– A lakosság szereti a bol-
tot, nagy segítséget jelentene 
a nyitvatartás meghosszab-
bítása.

– Érezzük mi is a lakosság 
szeretetét és naponta halljuk 
a véleményeket. Tudjuk, 
hogy a központi helyen fek-
vő, jól ellátott boltunk nyitva-
tartása javíthatna a helyze-
ten. Én örülnék a legjobban, 
ha eleget tehetnénk a kéré-
seknek. Ha kapnék még egy-
szer ennyi embert, boldogan 
vállalnám az egész napi 
munkát.

Tetszik, hogy jó kenyeret 
lehet kapni a városban, hogy 
gyors és udvarias a Tejbolt-
ban a kiszolgálás, hogy ízle-
tes a Benta-völgye pecsenye-
sütőjének áruja; hogy a ta-
nács mini ABC-t nyit a lakó-
telepen.

Nem tetszik, hogy este hat 
után egyetlen állami bolt 

sincs nyitva a városban; 
hogy a Tejboltban cukrász-
dai áron adják a süteménye-
ket; hogy sokat ront a kenyér 
minőségén a szállítás; hogy 
szűk a hely az autóbusz-pá-
lyaudvar melletti ABC pénz-
táránál.

– Ön hol vásárol?
Dr. László Pál, a városi ta-

nács termelési és ellátási fel-
ügyelőségének osztályveze-
tője:

– A pályaudvari ABC-ben 
és a Tejboltban.

– Milyen körülmények kö-
zött?

– Ahogy az érdiek többsé-
ge; idegeskedve és dühöng-
ve, tolakodva és fáradtan. 
Nekem is kicsi az ABC, én is 
félórákat várok a soromra és 
még akkor sem biztos, hogy 
kapok mosószert, kekszet, 
mirelitet, de néha még friss 
kenyeret vagy tejet sem.

– Mit tud tenni a tanács?
– Eddig kértünk és vesze-

kedtünk, most már szankcio-
nálunk is. Végső soron saját 
lehetőségeinkhez fordulunk: 
tervezünk egy boltot a lakó-
telepre és zöld utat adunk a 
kiskereskedőknek: segítse-
nek nekünk.

Nem tetszhet a NYÉK-nek a 
tanács vb elé terjesztett be-
számolója.

Nem mintha azt kétlenénk, 
hogy igazak-e a felmérés meg-
állapításai, hiszen elég csu-
pán egyszer érdeklődve vé-
gignézni a város boltjait, hogy 
magunk erősítsük meg a jelen-
tés valódiságát. Az sem vitat-
ható továbbá, hogy a kereske-
delemben dolgozó vállalatok 
egy cipőben járnak, s vállalat 
legyen a talpán, amely mara-
déktalanul eleget tud tenni a 
települések igényeinek.

Ami miatt mégsem fogad-
hatjuk el a beszámolót, az a 
jelentés szemlélete. Ahogy a 
vállalat mintegy kívülálló-
ként vizsgálja a helyzetet, ál-
lapít meg általánosan ismert 
tényeket munkájáról. A vég-
rehajtó bizottság hiányosnak 
ítélve meg a beszámolót, ki-
egészítésre kérte fel a válla-
latot, s egy későbbi ülésen 
visszatér a témára. Remél-
jük, az új jelentésből már nem 
marad ki a lényeg: mit tesz 
Érd kereskedelmének fejlő-
déséért a város ellátására 
hivatott legnagyobb vállalat?

Pest Megyei Hírlap
1980. február 27.

Urbán LászLó – sajtótükör



AZ EXPERIDANCE PRODUCTION TÁNCKARA
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2018. MÁRCIUS 24. (SZOMBAT 19:00)

ÉRD, ÉRD ARÉNA
Jegyek kaphatók: I www.jegymester.hu

Információ: www.erdarena.hu, info@erdarena.hu, Tel.: 06 23 361 431
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését
feladhatja személyesen

ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság

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

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

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

+36-30/939-0441

EladóTűzifa Ercsi

55
89

48

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

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

Kamion tételbenméterfa akciós áron rendelhető!
Mennyiségi ésminőségi garanciát vállalunk.

Áraink az áfát tartalmazzák és visszavonásig érvényesek.
Akcióink a készlet erejéig tartanak.

56
01

94
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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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok 
vására
További információ: Czinderné Bea  
06-30-597-8823
Március 3-án, szombaton 9–12 óráig

VERNISSZÁZS
Gyermekrajzkiállítás
Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulójának tiszteletére 
meghirdetett gyermekrajzpályázat 
kiállításának megnyitója
Március 9-én, pénteken 15 órakor

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!
Égben maradt repülő
Zenés titkok Edith Piaf életéből
Március 11-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Üvegvarázs
Margittai Adrien kiállítása
Megtekinthető március 21-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Prága éjjel-nappal
Szakács Miklós kiállítása
Megtekinthető március 1-jétől

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

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Az Anaga-hegység, Tenerife 
ismeretlen vidéke
Előadó Lukoczki Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Március 8-án, csütörtökön 18 órától

KERTBARÁTKÖR
„Csillagvirág” túra
Kirándulás a Beliczay-szigetre
Találkozás Érd Ófalu, Termálhotel 

parkolója. Bővebb információ: 06-30-
5494-230
Március 11-én, vasárnap 10 órától

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás 15.30 órától
Nagy-Rakita Melinda szerzői estje 18 
órától
Március 9-én, pénteken

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

PROGRAM
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Minden pénteken, 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Minden pénteken, 14 órakor
Senior torna
Március 7-én, szerdán 8.30 órakor
Szenior Örömtánc
Március 7-én, szerdán 14.30 órakor
Kerekítő
Zenés gyerekfoglalkozás
Március 7-én, szerdán 10 és 10.45 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Ovis torna
Március 7-én, szerdán 16.15 órakor

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 
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
CSILLAGÁSZATI KLUB
Láss, ne csak nézz!
Mádai Attila: A vizuális észlelések gya-
korlatának trükkjei
Március 5-én, hétfőn 19 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 
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Mátyás király-emlékév alkalmából
Február hónapban

KÖNYVBEMUTATÓ
Kovács István: Érdek és szeretet
Március 7-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Március hónapban
PRÓZAMONDÓ VERSENY
Március 7-én, szerdán
BABA-MAMA KLUB
Március 9-én, pénteken 10 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
ANGOL NYELVŰ TÁRSALGÁSI KLUB
Március 5-én, hétfőn 18 órakor
A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ ARANY-
KORA
Melis György művészete
Előadó Clementis Tamás
Március 6-án, kedden 17 órakor

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Húsvéti készülődés
Március hónapban

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

TÁRLAT
George Kégl kiállítása
Megtekinthető március 10-ig

MáRcIUS 5., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 MTK Budapest–Érd 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 87/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

MáRcIUS 6., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 R33 – Eishinger Trió 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
    Érdi VSE–Videoton FC II    

(A 2017.11. 19-ei mérkőzés ismétlése) 
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

MáRcIUS 7., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
22:10 Bibliai Szabadegyetem 88/90. rész
21:00 Illényi Katica & Vendégei 2017
  Kongresszus Központ. Illényi 

Katica,  Micheller Myrtill, Magyar Hajnal, 
Illényi Csaba, Sárik Péter és zenekara

22:10 Egy nap a világ
 útifilm

22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
 0:10 Tűzijáték

MáRcIUS 8., cSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 140. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

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

MáRcIUS 9., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 140. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Illényi Katica & Vendégei 2017
  Kongresszus Központ. Illényi 

Katica,  Micheller Myrtill, Magyar Hajnal, 
Illényi Csaba, Sárik Péter és zenekara

21:30 Egy nap a világ
 útifilm
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Fény-Kép
 kulturális magazin 

23:00 Mozgás
 sportmagazin
 23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

MáRcIUS 10., 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     Illényi Katica & Vendégei 2017
  Kongresszus Központ. Illényi 

Katica,  Micheller Myrtill, Magyar Hajnal, 
Illényi Csaba, Sárik Péter és zenekara

22:30 Bibliai Szabadegyetem 88/90. rész
23:30   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

MáRcIUS 11., VASáRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 140. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Illényi Katica & Vendégei 2017
  Kongresszus Központ. Illényi 

Katica,  Micheller Myrtill, Magyar Hajnal, 
Illényi Csaba, Sárik Péter és zenekara

22:10 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
0:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:40  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.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd,

Időseket Ellátó Központ

intézményi takarító kisegítő
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 lé-
nyeges feladatok: Időseket Ellátó 
Központban takarítási és kisegítő 
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 8 általános;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. március 19. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Galambosné Póder Mária 
nyújt, a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 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 határ-
ideje: 2018. március 29.

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 szerzett 
végzettség és emellett okleveles 
könyvvizsgálói vagy államház-
tartási mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy az enge-
délyezés szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel, 
vagy gazdasági vezetői, belső 
ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. 
előtt az Áht. szerinti ellenjegy-
zői –, 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.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont 
szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági 

feladatokat, így különösen:
•	 ellátja az építési, az összevont, 

a bontási, a használatbavételi, 
a fennmaradási engedélyezési 
eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos 
építési követelményektől való 

eltérési engedélyezéssel, továbbá 
a használatbavétel, a jogutódlás, a 
veszélyhelyzet esetén szükségessé 
váló építési tevékenység tudomá-
sulvétellel kapcsolatos építésha-
tósági feladatokat, gondoskodik 
a szakhatóságok megkereséséről, 
a helyszíni szemlék lebonyolítá-
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági felada-
tokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások kiadá-
sával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással ösz-
szefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 
érvényű településrendezési és 

építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési sza-
bályzatban foglalt rendelkezések 
betartásáról;

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építéshatósági 
ügyintéző, döntés-előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 

szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, épí-
tészmérnöki, építőmérnöki (ma-
gasépítő területen szerkezetépítő 
szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 
településmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú 
képzésben szerzett tervező építész-
mérnöki, szerkezettervező építész-
mérnöki szakképzettség, osztatlan 
képzésben szerzett építész szakkép-
zettség vagy ezekkel egyenértékű-
nek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi ha-

tósági területen eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 04. 09.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 03. 29. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Kujáni Beáta hatósági csoportvezető 
nyújt a 23-522-300/236 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-5/2018., 
valamint a munkakör megnevezé-
sét: építéshatósági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. 04. 08.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozott időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont 
szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági 

feladatokat, így különösen:
•	 ellátja az építési, az összevont, 

a bontási, a használatbavételi, 
a fennmaradási engedélyezési 
eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos 
építési követelményektől való 
eltérési engedélyezéssel, továbbá 

a használatbavétel, a jogutódlás, a 
veszélyhelyzet esetén szükségessé 
váló építési tevékenység tudomá-
sulvétellel kapcsolatos építésha-
tósági feladatokat, gondoskodik 
a szakhatóságok megkereséséről, 
a helyszíni szemlék lebonyolítá-
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági felada-
tokat;

•	 ellátja a főépítészi csoport telepü-
lést érintő területrendezési tervek, 
valamint a szomszédos települések 
fejlesztéssel és szabályozással 
kapcsolatos feladatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások kiadá-
sával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással ösz-
szefüggő kötelezési és ellenőrzési 

feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 
érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési sza-
bályzatban foglalt rendelkezések 
betartásáról;

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építéshatósági 
ügyintéző, döntés-előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, épí-
tészmérnöki, építőmérnöki (ma-
gasépítő területen szerkezetépítő 
szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 
településmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú 
képzésben szerzett tervező építész-
mérnöki, szerkezettervező építész-
mérnöki szakképzettség, osztatlan 
képzésben szerzett építész szakkép-
zettség vagy ezekkel egyenértékű-
nek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi ha-

tósági területen eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 04. 09.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 03. 29. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető 
nyújt, a 23-522-300/236-os telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-4/2018., 
valamint a munkakör megnevezé-
sét: építéshatósági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. 04. 08.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozatlan időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.
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Tan ulj, Taníts, Tudd!
Egészségnevelés, a fiatalokhoz alkalmazkodó módsze-
rekkel – ez a TANTUdSZ országos program, amelynek 
részese a VMG is. Pénteken rendhagyó órákon ismer-
kedhettek meg a diákok az újraélesztés technikáival.

Tanulj, Taníts, Tudd! 
(TANTUdSZ) néven indult 
egy különleges ifjúságneve-
lési program, amelynek tag-
jai többek közt a SOTE, illet-
ve az ELTE Tanító- és Óvó-
képző Karának tanárai, az 
EDUVITAL Nonprofit Egész-
ségnevelési Társaság szak-
emberei, valamint országo-
san négy gimnázium – közte 
az érdi Vörösmarty – peda-
gógusai. A program célja az 
egészségnevelés, méghozzá 
a fiatalokhoz alkalmazkodó, 
innovatív módszerekkel. 
Mint azt Falus András aka-
démikus, a munkacsoport 
vezetője hangsúlyozta la-
punknak: a fiatalabb korosz-
tályok – vagyis a leendő 
édesanyák, édesapák, nagy-
szülők – megfelelő magatar-
tásában rejlik társadalmunk 
hosszabb távú pozitív jövője, 
testi-lelki egészsége.

Az egészségnevelési prog-
ram keretében múlt pénte-
ken tartottak rendhagyó 
órákat a VMG 7. és 9. osztá-

lyos diákjainak; a fő téma az 
újraélesztés volt. 

– Olyan alapvető techni-
kákkal ismerkedhettek meg 
a fiatalok, amelyeket akár 
az utcán is alkalmazhatnak. 
Ezekre az ismeretekre véle-
ményem szerint mindenki-
nek szüksége van – mondta 
Falus professzor (SOTE), 
hozzátéve: a négylépcsős, 
nemzetközileg standardi-
zált újraélesztési módszert 
szakképzett orvosok mutat-
ták be a gyerekeknek. 

– Az ifjúságnevelési prog-
ramban olyan módszert al-
kalmazunk, amit Finnor-
szágban tanultunk: ez a kor-
társ oktatás. A SOTE és az 
ELTE hallgatóit képezzük 
ki, ők adják tovább tudásu-
kat a középiskolásoknak – 
ez zajlott most a gimnázium-
ban –, majd a középiskolá-
sokkal együtt, segítők kísé-
retében ellátogatunk az ál-
talános iskolákba. A kortárs 
oktatás lényege, hogy nem 
egy újabb felnőtt magyaráz 

a gyerekeknek, hanem egy 
életkorban hozzájuk közel 
álló. Nem frontális, hanem 
interaktív, játékokkal, visz-
szajelzésekkel gazdagított 
órákat tartottunk, elektroni-
kus eszközöket felhasználva 
– hangsúlyozta az akadémi-
kus, hozzátéve: a program 
folyatódni fog a Vörösmarty 
gimnáziumban. 

– Nagyon remélem, minél 
többször találkozni fogunk a 
képzőkkel, és tovább tudjuk 
adni a megszerzett ismere-

teket az iskola valamennyi 
tanulójának – mondta la-
punknak Szilasné Mészáros 
Judit intézményvezető, hoz-
zátéve: a tavalyi évben a 
programba bevont tanárok 
kaptak továbbképzést, az 
idei évben a diákok is csatla-
koztak. – A cél, hogy még fia-
tal, fogékony korban ismer-
jék meg a tanulók az egész-
séges életmód alapvető pillé-
reit, hogy felnőve szülőként, 
pedagógusként tovább tud-
ják adni a következő nemze-

déknek – tette hozzá az igaz-
gatónő.

– Nagyon jó ez a program, 
hiszen én semmit sem tud-
tam az újraélesztésről – 
mondta az egyik diák, aki 
arra a kérdésre, mit tenne, 
ha a szeme láttára rosszul 
lenne valaki az utcán, hatá-
rozottan felelte: biztos, hogy 
megpróbálna segíteni rajta 
– a programnak köszönhető-
en most már azt is tudja, mi 
módon.

QQ Á. K.

A diákok az e-demokráciát választanák
Hogyan lehetne elérni, hogy az európai polgárok és főleg 
a fiatalok jobban részt vegyenek a politikai életben, illet-
ve az európai parlamenti választáson? Erre keresték a 
választ a Gárdonyi iskola diákjai, egy különleges vetél-
kedőn.

Az Európai Parlament 
2017-től minden tagállam-
ban elindította az EP Nagy-
követ Iskolája programját, 
hogy felkeltse a fiatalok fi-
gyelmét Európa és az euró-
pai parlamenti demokrácia 
iránt: különféle programo-
kon keresztül nyújt ismere-
teket nekik az EU-ról és kü-
lönösen az Európai Parla-
mentről. Országszerte hu-
szonöt középiskola részese a 
programnak, köztük a Gár-
donyi, egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően. 

A program keretében egy 
különleges vetélkedőt bo-
nyolítottak le az iskolában. 
Mint Pintérné Bernyó Pi
roska iskolaigazgató la-
punknak elmondta, az első, 
online fordulóban a fiatalok 
egy tesztet töltöttek ki. A 
legjobban teljesítő tanulók-
ból csapatokat szerveztek, 
amelyeknek egy, az EU prio-
ritásaihoz kapcsolódó témát 
kellett megvitatniuk. Az elő-

adások az e-szavazás elő-
nyeit, hátrányait, illetve a 
különféle digitális technoló-
giákat járták körül. A fiata-
lok a gimnázium diákjai, il-
letve a háromtagú zsűri előtt 
tartották meg előadásukat, 
és válaszoltak a zsűri kérdé-
seire. 

– A társadalom egyre ke-
vésbé vesz részt a politikai 
életben, a fiatalok pedig kife-
jezetten érdektelenek. Ezért 
próbálunk olyan megoldáso-
kat találni, amelyek felkeltik 
az emberek érdeklődését. 
Ilyen az elektronikus szava-
zás, javaslattételi jog vagy a 
döntésbe való beleszólás 
joga. A társadalom ma már 
elvárja, hogy minden rend-
szer elektronikusan működ-
jön, hiszen, ahogy az Euro-
stat felmérése kimutatta, az 
EU-s állampolgárok 80 szá-
zaléka napi szinten használ-
ja az internetet – hangsú-
lyozta Joó Orsolya, a prog-
ram iskolai koordinátora.  

A csapatok tíz-tíz percben 
tartották meg előadásukat, 
válaszoltak a zsűri témába 
vágó kérdéseire, majd rövid 
szünet után következett az 
eredményhirdetés: Jedzi
nák Nikolett és Szilágyi 
Roland előadását ítélték a 
legjobbnak.

– Azt javasoltuk, hogy már 
tizenhat éves kortól és digi-
tálisan is lehessen szavazni. 

Úgy gondoljuk, így több fia-
talt be lehetne vonni – mond-
ták a diákok, hozzátéve: a 
papíralapú voksolás, főleg, 
hogy nem lehet az otthon ké-
nyelmében intézni, idegen 
ettől a generációtól. 

A diákok kérdésünkre el-
mondták azt is: a program 
során sok információval 
gazdagodtak, ugyanis az is-
kolai tananyagban alig van 

szó az Európai Unióról és az 
Európai Parlamentről.

A vetélkedőn előadó diá-
kokra nem várnak további 
fordulók, versenyek, egy 
meglepetés azonban igen: 
egy strasbourgi vagy brüsz-
szeli út, amelynek keretében 
még közelebbről megismer-
kedhetnek az Európai Parla-
menttel.

QQ ÁdÁm

Az ELTE és a SOTE hallgatói játékos csapatépítő, érzékenyítő foglalkozásokat tartottak a diákoknak

A zsűri Jedzinák Nikolett és Szilágyi Roland előadását ítélte a legjobbnak, akik azt javasolták, hogy már 
tizenhat éves kortól és digitálisan is lehessen szavazni
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Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Csatorna-szolgál-

tató Kft. Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Köz-

mű-szabályozási Hivatal 2018. február 19-én kelt, 

KSFO_2018/70-4 (2018) számú határozatában foglalt jó-

váhagyásával módosult.

Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 2. sz. 

módosítása 2018. február 21-től hatályos, a jóváhagyott 

módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződé-

sekre is érvényesek.

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. új Üzletsza-

bályzata az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában 

elérhető, a http://www.erdicsatornamuvek.hu internetes 

oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmen-

tesen rendelkezésre bocsátjuk.

 Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Közérdekű tájékoztatás

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

Mentő: 30/466-0074

Polgárőrség: 30/621-2596

Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

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

A legkiválóbb diáksportolókat köszöntötték
A Polgárok Háza közgyűlési termében szerdán délután 
átadták az Érd Kiváló Sportolója és az Érd Kiváló Sport-
csapata díjakat. Az elismeréseket idén is a válogatott-
ban szereplő vagy országos bajnoki, diákolimpiai címet 
szerző diákok kaphatták meg. Az ünnepélyes díjátadón 
tizenhárom sportolót és két sportcsapatot tüntettek ki.

Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) kö-
szöntőjében elmondta: nagy 
büszkeséggel tölti el az érdi 
önkormányzatot, hogy az 
érdi sportolók sikeresen 
vesznek részt a különféle 
küzdelmekben.

Érd Kiváló Sportcsapata 
díj elismerésben részesült a 
Batthyány Sportiskolai Álta-
lános Iskola kispályás floor-
ballcsapata, amely a III. kor-
csoportban megnyerte a di-
ákolimpiát, illetve az Érdi 
Torna Club serdülő korosz-
tályú lány hármasa. A Mo-
nostory Anna, Bikkes Esz-
ter és Kabai Bernadett al-
kotta egység a pontszerző 
viadalokon jobbára „csak” 

második helyen végzett, ám 
Baloghné Papp Ildikó nö-
vendékei az országos bajno-
ki döntőt megnyerték.

– Nem volt nehéz a válasz-
tás a két egység közül, mert 
a másik egység újonc páros-
ban lett magyar bajnok és 

úgy gondolom, hogy egy ala-
csonyabb kategóriát köny-
nyebb megnyerni – bár ez az 
életkoruknak köszönhető –, 
de a lányok már kiérdemel-
ték, hogy ezt a díjat megkap-
ják – fogalmazott Baloghné 
Papp Ildikó, az Érdi Torna 
Club akrobatikus torna 
szakosztályvezetője a ser-
dülő lány hármas egységről.

Az egyéni sportolók között 
díjat kapott Ercsényi Dária, 

az Érdi Kyokushin Karate 
Sportegyesület junior Euró-
pa-bajnoka, a Móra Ferenc 
Általános Iskola diákolimpi-
át nyert súlylökője, Balogh 
Marianna, a shotokan kara-
tés országos és Európa-baj-
nok marianumos Módos Ka-
talin, a Batthyány diákolim-
piát nyert tollaslabdázója, 
Kis-Kasza Arabella, a Mas-
ters SE akrobatikus rock 
and rollosa, a magyar bajno-
ki címmel rendelkező Ferdi-
nándi Gyöngyvér Boglár-
ka, a Sway Latin Társastánc 
Egyesület junior magyar baj-
nok táncosa, Révész Alícia, 
a Vasas SC fiatal országos 
bajnok sífutója, Ferbár 
Csongor, a cselgáncsozók 
közül az Érdi Judo Club ver-
senyzői, az országos bajnok 
Révay Balázs, illetve a Kő-
rösiből az ugyancsak ob-
győztes Kisfaludy Eszter, a 
Benta SE-ből az ifjúsági or-
szágos bajnok Engler Ádám, 
az Érdligeti iskola 
ob-t nyert birkózója, 
Kovács Dávid, a szu-
mós Európa-bajnok 
Molnár Tamás és a 
korosztályos váloga-
tott és magyar bajnok 
Kis-Kasza Miklós.

A múlt héten, Ga-
lyatetőn rendezett 
országos bajnoksá-
gon a kilenceszten-
dős Ferbár Csongor 
már többedik alka-
lommal lett aranyér-
mes.

– Apukám apukája 
sífutó volt, utána apa 
is az lett, majd én is. 
Eg yévesen álltam 

először síre és háromévesen 
voltam először versenyen – 
mondta Ferbár Csongor, a 
Vasas SC fiatal sífutója.

– Nagy harcok vannak az 
első három helyezésért, na-
gyon szedni kell a lábukat, 

hogy minél hamarabb célba 
érjenek – fogalmazott Cson-
gor edzője, Fazakas Móni-
ka, aki reméli, néhány év 
múlva már az olimpián is 
láthatják versenyezni az if-
jonc magyar sífutót. n D. B.

Ferbár Csongor országos bajnok sífutó egyévesen állt először sílécre 
 (Fotók: Boros Sándor)

Simó Károly alpolgármester gratulál Monostory Annának (középen) 
és Kabai Bernadettnek (b2), az Érdi Torna Club versenyzőinek, vala-
mint Baloghné Papp Ildikó edzőnek (b1)

Kis-Kasza Arabella, a Batthyány diákolimpiát nyert tollaslabdázója Fodor Eni-
kő diákpolgármestertől és Murgás Levente diákképviselőtől vehette át a díjat
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Növekvő baráti társaság
Megrendezte szokásos évi közgyűlését az Érdi Len-
gyel–Magyar Kulturális Egyesület a múlt hétvégén a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. A baráti hangulatú 
találkozón megtudtuk, hogy nagyjából harmadával nőtt 
egy év alatt a taglétszám.

Tavaly körülbelül 70 fővel 
kezdték az évet, míg mostan-
ra számuk meghaladja a 90-
et – számolt be a szervezet 
elnöke. Bazsóné Megyes 
Klára az elmúlt év összegzé-
seként elmondta: a progra-
mokban nem sok változás 
volt, de tanulmányútból most 
többet tudtak szervezni.

Számos előadást is szer-
veztek tavaly az egyesületi 
tagok számára, ilyen volt a 
júniusi, amikor Zsoldos At-
tila történész a mohácsi csa-
táról beszélt a hallgatóság-

nak, kiemelten a lengyelek 
szerepéről. Emellett két, len-
gyel vonatkozású filmbemu-
tatót is tartottak az elmúlt 
évben.

Igyekeznek élni a pályáza-
ti lehetőségekkel is, de a he-
lyi önkormányzat is támo-
gatja a szervezetet – közölte 
Bazsóné Megyes Klára. Az 
Érdi Lengyel–Magyar Kul-
turális Egyesület elnöke a 
programokkal kapcsolatban 
elmondta még, hogy a kirán-
dulások mindig nagyon nép-
szerűek, előfordul, hogy el 

kell utasítani jelentkezőket, 
mert betelt a létszám. 

Az idei tervekkel kapcso-
latban megtudtuk, hogy egy 
kiemelt eseményről is meg-
emlékezik idén az egyesü-
let. Lengyelország függet-
lenné válásának 100. évfor-
dulóját ünneplik ebben az 
évben, így az érdi szervezet 
is szervez programot ebből 
az alkalomból, méghozzá 
egy történész segítségével 
tervezik feleleveníteni a 
száz évvel ezelőtt történte-
ket. 

Ahogy minden évben, ta-
nulmányi utakat is szervez 
tagjai számára az egyesület. 
Új úti cél is van, de olyan 
helyre is ellátogatnak, ahol 
korábban már jártak – tette 

hozzá a szervezet elnöke. 
Idén Kielcébe és Tarnów-ra 
mennek, ahol megemlékez-
nek Bem apóról, mert Tar-
nów és a magyar nép közötti 
legszorosabb kapocs kétsé-
get kizáróan Bem apó, a le-
gendás tábornok, aki mind-
két nép szabadságharcából 
tevékenyen kivette részét.

Ezenkívül ebben az évben 
is szervez könyvbemutatót a 
lengyel–magyar kulturális 
egyesület. Ezt általában a 
könyvtárban tartják, és 
nemcsak a tagok számára, 
hanem bárki, aki érdeklődik 
az adott téma iránt, részt ve-
het a programon.

QQ BNYH

Parasportnap Érden
A magyar parasport napját ünnepelték a Batthyány is-
kolában február 22-én. A speciális foglalkozásokkal tar-
kított délelőtt vendége volt Krajnyák Zsuzsanna olimpiai 
ezüstérmes kerekesszékes vívó és T. Mészáros András 
polgármester is.

A magyar parasport napja 
azt célozza, hogy mindenki 
számára ismertté váljon a 
parasportolók teljesítménye; 
tudja meg minden ember, mi-
vel küzdenek meg nap mint 
nap ezek az emberek, akiket 
a lelkierejük mozgat egész 
pályájuk alatt, és mi min-
dent kell megtenniük azért 

– különösképp a sportese-
ményeken –, hogy teljes érté-
kű életet éljenek – mondta T. 
Mészáros András polgár-
mester a Batthyány iskola 
múlt csütörtöki parasport-
napi rendezvényén, hangsú-
lyozva: egy lépcsőfok so-
kunknak nem jelent semmit, 
egy kerekesszékes számára 
azonban már akadály.

A parasportnapot nem-
csak a Batthyány iskolában, 
de országszerte is első alka-
lommal rendezték meg múlt 
csütörtökön. Az Országgyű-
lés 2017 decemberében dön-
tött arról, hogy minden év-
ben február 22-én ünnepel-
jük a magyar parasport nap-
ját. A Magyar Paralimpiai 

Bizottság szerette volna em-
lékezetesé tenni az első al-
kalmat: a megyeszékhelyek 
egy-egy iskolájában sport-
eseményeket, Budapesten 
pedig nemzetközi konferen-
ciát szerveztek. Érden a Bat-
thyány iskola tartott rendha-
gyó órákat a diákoknak: az 
elsőstől a nyolcadikosig min-
den tanuló kipróbálhatta, 

milyen bekötött szemmel, 
egy társukra utalva futni, 
szintén bekötött szemmel 
labdázni, és ülve, a helyük-
ről nem elmozdulva röplab-
dázni. Mint Rozgonyi János 
iskolaigazgató lapunknak 
elmondta, a játékos vetélke-
dők mellett a diákok ezen a 
héten megnéztek egy érzé-
kenyítő kisfilmet is, amit a 
Paralimpiai Bizottság jutta-
tott el az intézményhez.

– Nem egyedülálló prog-
ram ez az iskolánkban, 
rendszeresen részt veszünk 
a különféle érzékenyítő ren-
dezvényeken, többek közt a 
láthatatlan kiállításon is – 
tette hozzá Rozgonyi János.

A gyerekek az érdi a ren-
dezvényen találkozhattak 
Krajnyák Zsuzsanna világ- 
és Európa-bajnok, paralim-
piai ezüst- és bronzérmes 
kerekesszékes vívóval is, aki 
lapunknak hangsúlyozta: 
nagyon fontos, hogy a gyere-
kek mihamarabb felismer-
jék, hogy nincs különbség a 
sérült és az ép gyerekek kö-
zött, és a fogyatékkal élő di-
ákok is tudnak sportolni.

– Ha a gyerekek látják, 
hogy sérültséggel nemcsak 
együtt lehet, hanem együtt 
is kell élni, és ezt el kell fo-
gadni, akkor a sérült gyere-
keknek sokkal könnyebb 
lesz beilleszkedni – hangsú-
lyozta a sportoló, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: az 
érzékenyítő, játékos vetélke-
dők során a gyerekek nyil-
ván nem élik át ugyanazt, 
mint amit egy parasportoló, 
de legalább kipróbálhatják, 

milyen érzés lehet vakon 
csörőglabdázni vagy akár 
láb nélkül vívni.

– Ez egy nagyon jó kezde-
ményezés: újdonság és egy-
ben játék, ami fejleszti a gye-
rekek figyelmét is, hiszen 
nem a megszokott érzék-
szervüket kell használni – 
jegyezte meg Krajnyák Zsu-
zsanna, akit arról is kérdez-
tük: ő mit kapott a sporttól.

– Önfegyelmet, figyelmet, 
tiszteletet, szorgalmat, ki-
tartást. A sport olyan dol-
gokra tanított meg, amelyek 
nélkül nem biztos, hogy ott 
tartanék, ahol most tartok – 
mondta mosolyogva a kere-
kesszékes vívó, aki a speciá-
lis foglalkozást követően 
még az iskolában maradt, és 
a diákokkal beszélgetett.

QQ ÁdÁm KataliN

Lengyelország függetlenné válásának 100. évfordulóját is megün-
nepli idén az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület

Fontos, hogy a gyerekek felismerjék, nincs különbség sérült és ép 
gyerek között

Az érzékenyítő, játékos vetélkedők során a gyerekek kipróbálhatták, 
milyen érzés vakon csörgőlabdázni

T. Mészáros András polgármester és Krajnyák Zsuzsanna paralimpi-
kon köszöntötték a résztvevőket

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 28-tól március 16-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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Nag ykorú lett a svábbál
A múlt hétvégén 18. alkalommal tartották meg a télbú-
csúztató mulatságot a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében. Eszes Mária, a szervezet elnöke el-
mondta: a régi svábbálok hagyományait megidézve 
olyan programot igyekeznek biztosítani a helyi sváb kö-
zösségnek, amely erősíti a kapcsolatokat.

Idén is a legkisebbek, a 
Pumukli Óvoda csöppsé
gei, majd az Érdi Bolyai Já
nos Általános Iskola német 
tagozatos diákjai indítot
ták az Érdi Német Nemzeti
ségi Önkormányzat sok 

évre visszatekintő sváb ba
tyus báljának hagyomány
őrző kulturális műsorát. A 
vendégeket ezúttal is telt 
ház és a Lohr Kapelle zene
kar remek muzsikája fo
gadta.

A gyermekdalokat és tán
cokat követően az érdi Ro
senbrücke Énekkar lépett 
fel. A kórusnak harmincnál 
több tagja van és az utánpót
lással sincsen gond, az ének
lők között számosan vannak 
a fiatalabb korosztályokból. 
Az énekkar rendszeres fellé
pője a városi rendezvények
nek, hisz fontos számukra a 
kapcsolat építése ember és 
ember között, tiszteletet 
adva az ősöknek, de legfőbb 
céljuk továbbörökíteni ha
gyományaikat, énekzenei 
kultúrájukat. Ebből láthat
takhallhattak a bálozók egy 
szép csokorra valót Vékey 
Mariann karnagy vezetésé
vel, de fergeteges hangulatot 
hozott a most debütáló német 
nemzetiségi tánccsoport is, 
akikről Eszes Mária előzete
sen szuperlatívuszokban be
szélt, hisz nagyon büszke 
arra, hogy a kicsik és a kórus 
mellett már tánccsoporttal is 
büszkélkedhet az Érdi Né
met Nemzetiségi Önkor
mányzat. 

A ráckevei Lohr Kapelle 
fúvószenekar élő zenéje a 
német mulatságokat keltette 

életre. Az érdi sváb batyus 
bált többek között Aradszki 
András országgyűlési kép
viselő, T. Mészáros András 
polgármester, dr. Bács Ist-
ván alpolgármester, vala
mint néhány önkormányzati 
képviselő is megtisztelte je
lenlétével, hiszen mind 
egyetértenek abban, hogy a 
nemzetiségek hagyományai
nak ápolása nemcsak színe
síti és gazdagítja Érd kultu
rális életét, hanem kiváló 
közösségépítő ereje is van. 
Dr. Bács István alpolgár
mesternek német felmenői 
vannak, ezért az Érdi Újság

nak elmondta, különösen 
örül annak, hogy a gyerme
kei megismerkedhetnek a 
sváb hagyományokkal. Véle
ménye szerint az ilyen prog
ramok célja a nemzetiségek 
és a többségi társadalom kö
zötti kohézió, valamint a be 
és elfogadó érdi közösségi 
attitűd erősítése.

Így gondolják ezt azok is, 
akik nem sváb leszármazot
tak, mégis évről évre öröm
mel vesznek részt a mulatsá
gon, mert itt kötetlenül talál
kozhatnak ismerőseikkel, 
sőt új barátokra is szert te
hetnek. n Nyilas H.

Aradszki András is köszöntötte Eszes Máriát, az est háziasszonyát

Fergeteges hangulatot hozott a most debütáló német nemzetiségi 
tánccsoport  (Fotók: Boros Sándor)
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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.

ÁLLÁST KÍNÁL
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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.
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Fényképes önéletrajzokat a
sterng@pickup4x4.eu címre várjuk

fizetési igény megjelölésével.

A Pickup4x4 Kft
Biatorbágyi telephelyre

munkatársat keres

raktáros ill.
autószerelő/technikus

Fé ké ö él t j k t

munkatársat keres.

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.

Érdi székhelyű cégemhez jó han-
gulatú, fiatalos csapatomba ke-
resek 1 fő hidegburkolót és 1 fő
segédmunkást, kiemelt bére-
zéssel. 06-30-256-6053

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.
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Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

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

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

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

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

Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• fe���szn���i szint� sz�m�t�gépes isme�et
• ��te�mettség • e��iv�totts�g
Előny: é�tékes�tési t�p�szt���t
�én�képes öné�et���zok�t v���uk�
fekete.gabor@szatmari.hu

�e�efon�
30/327-3959

ÉRTÉKESÍTŐ-t

BUDAPEST XXII. ker.
BUDATÉTÉNYI ÁRUHÁZÁNAK
csapatába kollégát keresünk:

BUDAPEST XXII. ker.
BUDATÉTÉNYI ÁRUHÁZÁNAK
csapatába kollégát keresünk:
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Ha örökbe fogadná Reneét vagy Pippát, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Renee barátságos, nagytestű, 
3 év körüli ivartalanított szu-
ka. Lesoványodva kóborolt, 
mielőtt a gondozásunkba ke-
rült. Szépen összeszedte ma-
gát és a bizalmát is elnyertük. 
Vidám, játékos, aktív kutyus.

Pippa kis-közepes termetű, 2 
év körüli ivartalanított szuka. 
Kedves, ragaszkodó, mozgé-
kony, játékos, a többi kutyá-
val általában jól megfér. Rö-
vid szőre miatt kertes házban 
benti tartásra ajánljuk.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

56
01

85

ÜGYVITELI MUNKATÁRS

Érdeklődni06-20-206-60-57, 06-23-365-411
számokon lehet munkaidőben vagy küldje el önéletrajzát

akapas@kozjegyzo.humail címre.

Közjegyzői irodába számítógépes ismeretekkel
rendelkező ügyviteli munkatársat keresek,

teljes állásban.

TELEK

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

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
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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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.

OKTATÁS

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

VÁLLALKOZÁS

Ács, kőműves ésmindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

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

06-20/525-1211

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 55
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Csipkeruha üzlet nyílt Érden!
Menyasszonyi ruhától az egye-
di, hétköznapi öltözékig. Üzlet:
Érd, Budai út 12. 06-30-
2425390

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.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 55
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37

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 56
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99

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

Házak és lakások teljeskörű vagy
részleges felújítása! 06-30-948-
4710

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

TÁRSKERESÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja
Fehér Orchidea Társközvetítőn-
ket. 06-20-487-6047, 06-30-
974-1056
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))

A Napfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős

keres!
A közalkalmazotti bérbesorolás

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu

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

teljes munkaidősj

keres!

55
91

85

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.

alkatrész raktárost
keres

a XI. kerületbe.
Középfokú végzettség

előnyt jelent.

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet

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

Autóbuszokat
üzemeltető kft.
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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.

20 éveműködő diósdi könyvelőirodába
gyakorlattal rendelkező

könyvelő munkatársat
keresünk.

zsolt@ihkft.hu 06-30-9866654

56
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68

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
98

76

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

Munkalehetőség! Kőművest, se-
gédmunkást hosszú távra
azonnali kezdéssel keresek. 06-
20-359-6095

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

VEGYES

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

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

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

Számítógépjavítás otthonában,
hétvégén is! Hálózatbeállítás,
telepítés, alkatrészcsere. Tel.:
06-30-9348-011

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

55
98

55

Az

munkakörbe.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben

otthonról is végezhető

munka

AAz öönééllettrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com e-mail címre vájuk.

Amit várunk:
• proaktív,
• precíz,
• gyakorlatias
hozzáállás

Az

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres

j g g j

MÉDIATANÁCSADÓ
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59
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Parádés szereplés!
Mindenki, azaz huszonegy tollaslabdázó jutott az orszá-
gos döntőbe, miután a diákolimpia Cegléden rendezett 
észak-magyarországi területi döntőjén mindegyik érdi 
résztvevő a dobogó valamely fokára állhatott.

Huszonegy fős delegáció-
val tizennyolc batthyánys, 
illetve egy-egy gárdonyis, 
vörösmartys és százhalom-
battai széchenyis tollaslab-
dázó volt érdekelt a területi 
döntőn, ahonnan a korcso-
portok dobogósai a március 
23. és 25. között Kiskunfél-
egyházán rendezett orszá-
gos döntőbe jutottak.

Végül az eredeti listában 
történt egy változás, a lebe-
tegedő Flórián Bence helyét 
Zsarnai Milán vette át a má-
sodik korcsoportos fiúknál. 
Az egyes korcsoportban két 
lány és három fiú volt érde-
kelt. A lányoknál Hegyesi 
Alexa Diána ezüst-, Fekete 
Dóra bronzérmet szerzett, 
míg a fiúk versenyét Harmos 
Boldizsár nyerte, a dobogó 
legalsó fokára pedig két má-
sik érdi, Nikolics Bence és 

Borbás Dávid állhattak. A 
kettes korcsoportban a lá-
nyoknál nem volt érdi induló, 
hiszen Kis-Kasza Arabella 
és Fekete Tímea is az A-ka-
tegóriában érdekelt. A fiúk-
nál viszont a megyei döntő 
után Horváth Levente a te-
rületit is megnyerte, míg a 
második helyet Kovács Mar-
cell szerezte meg, az egyik 
bronzérmet pedig a beugró 
Zsarnai Milán.

A hármas korcsoportban 
két-két érdi volt mindkét 
nemnél. A lányoknál Villás 
Vivien és Nagy Eszter is 
harmadikként zárt, míg a fi-
úknál Zsarnai Marcell nya-
kába került az aranyérem, 
Vid Ferencébe pedig a bronz. 
Az egyik legnagyobb szen-
záció azonban, hogy a ne-
gyedik korcsoportos lányok 
küzdelmeiben a megyei után 

a területin is mind a négy to-
vábbjutó helyet érdi verseny-
ző szerezte meg, az arany 
Györgylőrincz Krisztináé, 
az ezüst Perényi Zsófiáé, a 
két bronz pedig Szabó Fan-
nié és Becker Vandáé lett. 
Érdekesség, hogy a megyein 
Perényi Zsófi lett az első, 
Györgylőrincz Krisztina pe-
dig a második. A fiúknál a 
vörösmartys Harmos Már-
ton győzött, míg Nika Ro-

land és Nikolics Dominik 
bronzérmesként jutott to-
vább az országos döntőbe. 
Az ötös korcsoportban, azaz 
a középiskolások versenyé-
ben a százhalombattai Szé-
chenyiből Tóth Róbert dia-
dalmaskodott, míg az érdi 
gárdonyis Nagy Richárd 
lett az ezüstérmes.

A huszonegy tollaslabdá-
zó így hat arany-, négy 
ezüst- és tizenegy bronz-

éremmel zárta a viadalt, te-
hát összesen – az A-kategó-
riásokkal együtt – 28-an 
lesznek ott az országos finá-
léban. Az érdiek március 18-
án ismét megrendezik a Pes-
ti Sport Kard Ki Kard Kupát, 
amely remek felkészülési le-
hetőséget biztosít a március 
23. és 25. között tartott kis-
kunfélegyházi országos di-
ákolimpiai döntőre.

QQ Domi

Parázs csaták a tatamin
Tucatnyi érmet gyűjtöttek a házigazdák a negyedik al-
kalommal rendezett ENSI Kupán. A hagyományoknak 
megfelelően az idei nemzetközi kyokushin karatever-
senynek is az ÉRD Aréna adott otthont.

A hazai színeket képviselő 
magyar dozsókon túl Cseh-
országból, Lengyelország-
ból, Ausztriából, Horvátor-
szágból és Szlovákiából ér-
keztek harcművészek a meg-
hívásos viadalra. A szerve-
zők gyakorlatilag minden 
korosztályt átöleltek a ver-
senykiírásban, így gyerek, 
serdülő, ifjúsági, felnőtt és 
senior kategóriákban is le-
hetett nevezni.

Kurucz Mihály, az Érdi 
Kyokushin Karate Sport-
egyesület elnöke azt mondta 

előzetesen, hogy az évindí-
tás szempontjából mindig 
nagyon fontos állomás az 
ENSI Kupa, és ennek tükré-
ben várhatóan színvonalas 
és izgalmas küzdelmeket le-
het majd látni a felállított 
négy tatamin. Nos, a sport-
vezető nem lőtt mellé, már a 
rajt után nem sokkal jól fel-
készített harcosokat és élve-
zetes csatákat láthattak a 
küzdőtéren a kyokushin stí-
lus kedvelői.

A vendéglátó érdi klubból 
tizenöten léptek tatamira. 

Mindannyian az utánpótlás 
korosztályokban indultak. A 
junior Európa-bajnok Ercsé-
nyi Dária – akit a napokban 
tüntettek ki az Érd Kiváló 
Sportolója díjjal – elsők kö-
zött kezdte meg szereplését 
a tornán. Azzal nem árulunk 
el nagy titkot, hogy az érdi 
tehetség győzelemmel nyi-
tott, sőt, később kiderült, 
hogy nemcsak az első küz-
delmét, hanem magát az 
ENSI Kupát is megnyerte ka-
tegóriájában. Dáriának ez 
volt az utolsó részvétele ezen 
a nemzetközi tornán, leg-
alábbis mint junior, hiszen 
utolsó évét tölti idén ebben a 
korosztályban.

– Nagyon örülök ennek a 
sikernek, mert számomra 
mindig különösen fontos az 
ENSI Kupa. Itthon harcolha-
tok, a családom és a baráta-
im közelében. A meccseken 
mutatott teljesítményemmel 
nem vagyok maradéktalanul 
elégedett, de a végső helye-
zéssel annál inkább. Büszke 
vagyok, hogy egy újabb tró-
feával búcsúzhattam a juni-
or mezőnytől – értékelt Er-
csényi Dária.

Nem csupán Dáriának, ha-
nem a teljes érdi delegáció-
nak jól sikerült a seregszem-
le. A tizenöt hazai karatéká-
ból végül tizenketten a leg-
jobb háromban végeztek, 

négy arany-, két ezüst- és 
hat bronzérmet szereztek.

Az Érdi Kyokushin Karate 
Sportegyesület növendékei 
számára március 17-én egy 
újabb jelentős állomás követ-
kezik. A kata magyar baj-
nokságon a mostanival el-
lentétben a küzdelmi kategó-

riák helyett a tradicionális 
formagyakorlatokban kell 
jeleskedniük. Az ezt követő 
májusi, várnai Európa-baj-
nokságon pedig két budoka, 
Pálfi Zsombor és Herendi 
Péter öregbíthetik a város 
hírnevét.

QQ Pecsuvácz

A IV. ENSI Kupa érdi eredményei
Ercsényi Dária 1. hely, junior, nehézsúly
Varga Virág 1. hely, gyerek I., nehézsúly
Tihanyi Kende 1. hely, gyerek II., nehézsúly
Virág Henrik 1. hely, gyerek I., nehézsúly
Tóth Gábor 2. hely, serdülő, könnyűsúly
Szécsi Bendegúz 2. hely, gyerek II., könnyűsúly
Pálfi Csongor 3. hely, serdülő, nehézsúly
Bense Péter 3. hely, serdülő, nehézsúly
Bense Dóra 3. hely, ifjúsági, könnyűsúly
Varga Levente 3. hely, gyerek II., nehézsúly
Than-Csernyik Maja 3. hely, serdülő, könnyűsúly
Luppej Balázs 3. hely, gyerek I., nehézsúly

Ercsényi Dária (szemben) utolsó junior korú ENSI Kupáját is megnyerte

A magyar dozsókon túl Csehországból, Lengyelországból, Auszt
riából, Horvátországból és Szlovákiából érkeztek harcművészek a 
viadalra

Zsarnai Marcell huszonhét társával már biztosan ott lesz az országos döntőn
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Neg yedik hely Pjongcsangban
Második helyen végzett a B-döntőben a magyar női 
rövidpályás gyorskorcsolya-váltó a pjongcsangi téli 
olimpia 3000 méteres versenyében, így hatodik helyen 
zárt, de az A-döntőből két váltót is kizártak, ezáltal 
két helyet előrelépve a negyedik helyet szerezték meg 
Bácskai Sára Lucáék.

A Jászapáti Petra, Kesz-
ler Andrea, Kónya Zsófia 
és az érdi Bácskai Sára 
Luca alkotta magyar női rö-
vidpályás gyorskorcsolya-
váltó a hollandokkal együtt 
hamar elhúzott az orosz és 
japán négyestől. A hollan-
dokkal nem lehetett felvenni 
a versenyt, akik végül világ-
csúccsal repesztettek, s az 
eddigi rekordot alaposan 
megjavították, igaz, az ed-
dig regnáló világcsúcsot a 
magyarok is túlszárnyalták.

Az A-döntőben Dél-Ko-
rea és Olaszország mel-
lett Kína és Kanada volt 
érdekelt, de utóbbi kettőt 
kizárták, ezáltal az 
aranyérmet a házigazda 
koreaiak, az ezüstöt az 
olaszok szerezték meg, 
míg a B-döntőt megnyerő 
hollandok lettek a bronz-
érmesek a világcsúccsal, 
valamint a magyarok ne-
gyedikként végeztek, or-
szágos csúccsal.

QQ Domi

Az érdi Bácskai Sára Lucával országos csúcsot repesztett a váltó 
az olimpián (Foto: MTI Czeglédi Zsolt)

Vereség a bajnoki rajt előtt
A szünetben még két góllal 
vezetett, de a fordulás után 
nem bírt a remeklő házigaz-
dával az Érdi VSE, amely 
2–0-ról kapott ki 5–2-re a 
Duna Aszfalt Tiszakécske 
VSE vendégeként a bajnoki 
rajt előtti utolsó felkészülé-
si mérkőzésen.

Kiválóan kezdte utolsó téli 
edzőmeccsét az Érdi VSE, 
amelynél már csak a hét köz-
ben vakbélgyulladással mű-
tött Pál Szabolcs nem volt 
bevethető. A találkozó tizen-
egyedik percében Melczer 
Vilmos egy jobb oldali sza-
badrúgást remekül tekert a 
rövidbe, megszerezve ezzel a 
vezetést. Sőt, a folytatásban 
is több ígéretes lehetőség 
adódott a vendégek előtt, de a 
második érdi gólra negyven-
öt percet kellett várni, ami-
kor Melczer Vilmos váltott 
gólra egy tizenegyest (0–2).

A fordulás után azonban 
Polyák Pál egy jobb oldali 
akció után szépített. Sőt, 
szűk egy óra játék után Kar-
dos Norbert büntetője után 
egyenlített is a vendéglátó. 
Kertész Ferenc ugyan jó 
irányba mozdult, de nem tu-
dott védeni (2–2).

Ezt követően szinte sort 
cserélt Limperger Zsolt. A 
hazaiak pedig Puskás Zol-
tán találatával átvették a 
vezetést, sőt, nem sokkal ké-
sőbb egy újabb tizenegyes 
után hamar növelhették vol-
na előnyüket, de játékosuk 
csúnyán fölérúgta a tizen-
egyest.

A hajrában azonban a ki-
nyíló érdiek kapuját előbb 
Horváth Bence, majd Ta-
kács Krisztofer is bevette, 
így Limperger Zsolt csapata 
elszenvedte első s egyben 
utolsó vereségét a téli felké-
szülés során (5–2).

– Az első hatvan percben 
teljesen rendben voltunk. 
Ennyit számít, hogy ellenfe-
lünk erős, húszfős, masszív 
kerettel rendelkezik, ez nem 
nagyon mondható el rólunk, 
a sérülések, eltiltások na-
gyon meg tudnak tizedelni 
minket. De nincsen semmi 
gond, jó kis felmérő volt ez – 
értékelt Limperger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
március 3-án, 14.30-kor lép pá-
lyára, amikor az NB III Nyuga-
ti csoportjának tizennyolca-
dik fordulójában Pasaréten 
játszik a Pénzügyőr SE vendé-
geként. Q Domonkos Bálint

Hiába Melczer Vilmos két gólja, vereséget szenvedett az Érdi VSE

Magabiztos győzelem a Vasas ellen
Sima, 35–22-es győzelmet aratott a női kézilabda NB I 
tizenötszörös bajnoka, a Vasas SC ellen az ÉRD, amely 
hazai pályán nyert a 15. fordulóban.

Több meglepetést is muta-
tott a mérkőzés jegyzőköny-
ve, Mariama Signaté nem 
volt a keretben az érdieknél, 
míg a Vasasnál kölcsönben 
szereplő érdi kapus, Győri 
Barbara sem, így a hiányzó 
érdi helyek feltöltésére – na 
meg a bizonyításra – három 
fiatalnak, Moncz Nikolett-
nek, Landi Gabriellának és 
Kóka Mariannak is bizal-
mat szavazott Szabó Edina.

A mérkőzés elején Klivi-
nyi Kinga és Kiss Nikolett 
két-két góljával ellépett az 
ÉRD, majd ugyan Németh 
Nedda többször is bevette 
Julie Foggea kapuját, ám 
hiába volt „csak” két-három 
gólt közte, az ÉRD vezetése 
nem forgott veszélyben. Pe-

dig a vendégek húsz perc 
után is látótávon belül vol-
tak, de ezt követően Jamina 
Robertsék megrázták ma-
gukat, így a szünetre ötgó-
los előnnyel vonultak.

A fordulás után még in-
kább nem volt kérdés, az 
ÉRD előnye folyamatosan 
nőtt, a 40. perc után a fáradó 
vendégek nem tudták tartani 
a lépést, Roberts, Kiss, Sza-
bó Laura és Katarina 
Krpezs-Slezák megszórták 
magukat, így a végjátékban 
már a három újoncát is fel-
avathatta az ÉRD, amely így 
is magabiztos, 35–22-es győ-
zelmet aratott!

– Azt ÉRD ma erősebb volt, 
mint ellenfele. Fontos volt, 
hogy láttunk védekezésben jó 

teljesítményeket. Mindenki 
pályára tudott lépni, élvezte a 
játékot és hozzá tudott tenni, 
bár azért sok hiba is becsú-
szott. A végén becseréltem a 
nagyon fiatal játékosainkat, 
ez egy nagy pillanat volt ne-
kik – értékelt Szabó Edina.

– Gondoltuk, hogy egy 
küzdős meccs elé fogunk 
nézni, ez így is lett. Védeke-
zésben jobban össze kellett 

állnunk, hiszen egy játéko-
sunk hiányzik, de ezt jól 
megoldottuk, egységesek 
voltunk. Voltak ugyan hibák 
és az ellenfél is nagyot küz-
dött, de el tudtunk lépni és 
nagyobb különbséget közé 
rakni, így a fiatalok is lehe-
tőséget kaptak, és így lett a 
mérkőzés teljes értékű – nyi-
latkozta Kiss Nikolett.

QQ Domonkos

ÉRD–VASAS SC  35–22 (17–12)
ÉRD Aréna, 1300 néző. V: Mizsák, Schmidt
ÉRD: Foggea – Krpezs-Slezák 6 (2), KISS N. 7, A. Bulatovics 2, Kisfalu-
dy, Klivinyi 4, C. Lassource 2. Csere: Tóth G., ROBERTS 5, GÁVAI 4, 
Bernát, SZABÓ L. 5 (1), Moncz, Landi, Kóka. Vezetőedző: Szabó Edina

Heten a válogatottban
Kihirdette keretét a Hollandia 
elleni Európa-bajnoki selejte-
ző előtti utolsó válogatott 
összetartásra Kim Rasmussen, 
a magyar női kézilabda-válo-
gatott szövetségi kapitánya. 
A március 5-ei, egynapos tel-
ki edzésre az ÉRD-ből Janurik 
Kinga, Kisfaludy Anett, Klivinyi 
Kinga, Gávai Szonja, Tóth Gab-
riella, Kiss Nikolett és Szabó 
Laura is meghívót kapott a 
kapitánytól.

Barátságos győzelem
Barátságos mérkőzést ját-
szott a magyar női junior ké-
zilabda-válogatottal az ÉRD. 
A balatonboglári találkozón 
erősen kezdtek a hazaiak, de 
a félidő végén a lendületbe 
jövő vendégek Katarina 
Krpezs-Slezák és Jamina Ro-
berts vezetésével megléptek. 
A szünetbeli ötgólos előnyt 
pedig a fordulás után tovább 
növelték, de hiába volt soká-
ig nyolc-kilenc gól a különb-
ség, a közte tíz csak az 53. 
percben lett meg. Az ÉRD vé-
gül könnyed, 37–28-as győ-
zelmet aratott. A találkozó 
legeredményesebb játékosa 
Krpezs-Slezák lett kilenc gól-
lal, mögötte Roberts végzett 
nyolc találattal.

Kiss Nikolett vezére volt az ÉRD-nek, hét gólt szerzett 
 (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

2030 Érd, Budafoki út 2–4.
(TESCO Áruház)

Folyamatosan változó,
minőségi áru készlet, 1000m2-es üzletben
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Az ALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan az európai piacon megjelenő prémium kategóriás
autókba audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb minőségben. Folyamatosan bővülő, tehetséges,
lendületes csapatunkba multinacionális környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

JAVÍTÓ TECHNIKUS
Munkakörhöz tartozó feladatok: Elvárások:

A sori hibás termékek analízise és lejavítása
Visszacsatolás a hibák okairól (jelentések a
vállalatirányítási rendszerbe)
Megoldási javaslatok a hibák megelőzésére
Napi jelentések pontos vezetése
Ólmos és ólmozatlan forrasztási szabályok
betartása
Gépek műszaki állapotának megtartása,
alkatrészigény jelentése

Középfokú végzettség (elektronikai vagy
mechanikai műszerész)
Forrasztási ismeretek
Felhasználó szintű számítástechnikai
ismeret
2-3 műszakos munkarend vállalása
Minőségtudat, megbízhatóság, pontosság
Pályakezdők jelentkezését is várjuk

Előnyt jelent:
Legalább 1 éves szakmai tapasztalat
gyártás területén
Autóipari tapasztalat
Vállalatirányítási rendszer ismerete

Amit kínálunk: Versenyképes alapbér, választható kafetéria,
teljesítménybónusz, kiemelkedő műszakpótlék, bejárástámogatás/ vagy
ingyenes vállalati buszjárat, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet, kérjük magyar nyelvű önéletrajzodat küldd el a
job@alpine.hu e-mail címre

06-23/534-111, 06-23/534-290 facebook.com/Alpine Hungary
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