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LADA. Az elérhető új autó.

*befizetésével az Öné lehet!
Új LADA már 399 800.- Ft

A futamidőt és a havi törlesztő részleteket
az Ön igényeihez igazítjuk.

Érdeklődjön értékesítő kollégánknál!
ladasipos.hu

FINANSZÍROZÁS

LADA Sipos
2030 Érd, 6-os főút 23 km
+36 30 530 7140
+36 23 521 637
www.ladasipos.hu
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„Én nem a halálra, hanem az életre készültem”
Interjú Kaderják Gyula feltalálóval n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 9. szám    2018. március 7.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Új  rendelőintézet épül Sasvárosban
Letették a Fehérvári út–Bagoly 

utca sarkán épülő rendelőintézet 
alapkövét. A leromlott állapotú Ba-
goly utcai rendelőt kiváltó új intéz-
ményben – amely Staud József 
gyermekorvos nevét viseli majd – 
várhatóan jövő tavasszal kezdőd-
het meg a rendelés. – Hosszú utat 
tettünk meg 2010-től, mikor elkez-
dődött az a programsorozat, amely 
az érdi egészségügy felújítását cé-
lozta – hangsúlyozta az ünnepélyes 
alapkőletételen dr. Aradszki And-
rás (Fidesz–KDNP) országgyűlési 
képviselő. Az eltelt években új ren-
delő épült a Bajcsy-Zsilinszky út 
40. alatt, az ófalusi rendelőt is kor-
szerűsítették, új gyermek-egész-
ségházat adtak át a Bajcsy-Zsi-
linszky úton – sorolta Aradszki 
András, emlékeztetve arra: meg-
újult a Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény is, ahol jelenleg 
már 35-féle szakorvosi rendelés 
működik, és körülbelül 120 ezer 
ember ellátását végzik. n 3. oldal

A lakóutak felújításán a sor

Négy-öt év múlva nem lehet ráismerni Érdre, ha sike-
rül az útfejlesztési terveket megvalósítani. A lakóutak 
felújítása után Érd kinézete méltó lesz egy megyei 
jogú városhoz – jelentette ki Aradszki András múlt heti 
sajtótájékoztatóján.  n 6. oldal

Megújult óvoda és bölcsőde

Kilencvennégymillió forintból újultak meg a Kincses 
Óvoda, illetve az Apró Falva Bölcsőde csoportszobái. 
Kicserélték a beépített szekrényeket és a lámpateste-
ket, újraburkolták és kifestették a csoportszobákat, és 
védőburkolatot kaptak a radiátorok  n 7. oldal

Milák az év utánpótlás-sportolója

A hagyományos Héraklész Gála összetett egyéni fődí-
ját az indianapolisi junior vb-n négy aranyérmet és 
egy bronzot, a netanyai junior Eb-n három-három 
aranyat és ezüstöt szerző, a felnőtt vb-n is második 
Milák Kristófnak ítélték oda.  n 18. oldal
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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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VIII. Órabörze
érden

az érdi Vigadóban!
(2030 érd, alsó u. 2.)
2018. március 11.

értékbecslés; adás; vétel; csere
nyitva tartás:
Kiállítóknak: 9.00 órától
Látogatóknak 10.00 órától
belé��dí�: 1.000 �t���

�zervez�:
Oláh zoltán, órás

www.oraborze-erd.hu
+36-30-251-98-43
+36-23-345-845

��svétra le��e meg gyermekeit, szeretteit egy szé� órával! 56
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Modern Városok Program

Let ették a Staud József Egészségház alapkövét
Letették a Fehérvári út–Bagoly utca sarkán épülő rende-
lőintézet alapkövét. A leromlott állapotú Bagoly utcai 
rendelőt kiváltó új intézményben – amely Staud József 
gyermekorvos nevét viseli majd – várhatóan jövő tavasz-
szal kezdődhet meg a rendelés. 

Hosszú utat tettünk meg 
2010-től, amikor elkezdődött 
az a programsorozat, amely 
az érdi egészségyügyi háló-
zat felújítását célozta – 
hangsúlyozta az ünnepélyes 
alapkőletételen dr. Aradsz-
ki András (Fidesz–KDNP) 
országgyűlési képviselő.

– Az eltelt években új ren-
delő épült a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út 40. alatt, az ófalusi 
rendelőt is korszerűsítették, 
új gyermek-egészségházat 
adtak át a Bajcsy-Zsilinsz-
ky úton – sorolta az ország-

gyűlési képviselő, emlékez-
tetve arra: megújult a Dr. 
Romics László Egészség-
ügyi Intézmény is, ahol je-
lenleg már 35-féle szakorvo-
si rendelés működik, és kö-
rülbelül 120 ezer ember ellá-
tását végzik.

– A szakorvosi rendelő 
szomszédságában, a Karoli-
na–Felső utca sarkán fel-
épült egy új egészségház, 
amelynek átadására még 
ebben a hónapban sor kerül 
– tette hozzá az országgyű-
lési képviselő.

Dr. Aradszki András 
hangsúlyozta: a Bagoly utcai 
az utolsó olyan háziorvosi 
rendelő Érden, amely még 
kivitelezésre vár. Az új intéz-
ményben jelentősen javul-
nak majd az egészségügyi 
körzetben dolgozók munka-
körülményei és az ellátás 
színvonala is. 

– Az egészségügyi szol-
gáltatóházban több funk-
ció is helyet kap majd: 
gyógyszertár, felnőtt és 
gyermek háziorvosi rende-
lő, védőnői szolgálat, és ide 
költözik majd a körzeti 
megbízotti iroda – sorolta 
Aradszki András, aki el-
mondta azt is: az akadály-
mentesített, magas ener-
giahatékonyságú épület 

több mint 550 négyzetmé-
teres lesz.

– Amit ígértünk az elmúlt 
hét év alatt, azt teljesítettük 
is. Van még feladat, olyan do-
log, amin javítani kell, és 
szükséges újítani is. Erre a 
feladatra készen állunk, és 
eltökéltek vagyunk abban, 
hogy Érd városa valóban egy 
megyei jogú város színvona-
lán létezzen, és az itt élő pol-
gárok élvezzék a megyei 
jogú városi funciókat, töb-
bek közt az egészségügy, az 
oktatás, igazságszolgáltatás 
területén – zárta szavait a 
Fidesz–KDNP-s politikus.

Dr. Bács István alpolgár-
mester az alapkőletételen 
elmondta: az új Bagoly utcai 
egészségház Staud József 
nevét viseli majd.

– Staud doktor volt az a 
gyermekorvos, aki az 1990-
es évek közepéig itt, a Velen-

cei út–Bagoly utca sarkán 
álló épületben fogadta a be-
tegeket, amíg fel nem épült a 
Bagoly utcai, mára nagyon 
leromlott rendelő. Staud 
doktor szolgálatteljesítés 
közben, tragikus körülmé-
nyek közt hunyt el Érd és 
Tárnok határában. Ezzel az 
épülettel szeretnénk emlé-
kezni rá, a régi érdiekre, a 
hagyományokra – hangsú-
lyozta Bács István.

Az alpolgármester la-
punknak elmondta: az épü-
letet (amelyhez a tetőtérben 
közösségi tér, kint pedig 18 
férőhelyes parkoló tartozik 
majd) várhatóan jövő tavasz-
szal adják majd át, mivel a 
projektben eszköz- és bútor-
beszerzés is szerepel. Az 
egészségház megépítése – 
eszközökkel, berendezéssel 
– hozzávetőleg 250 millió fo-
rintba kerül majd.  n ÁdÁm K.

Az alapkövet (b-j) dr. Bács István alpolgármester, Bereczkiné Futó 
Éva háziorvosi asszisztens és Aradszki András országgyűlési képvise-
lő tette le

Sasváros egy igazán impozáns szolgáltatóházzal gazdagszik
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Sod ronyok és versek igézetében
Gyermekkorában kis híján elvitte a tüdő- és csonttuber-
kulózis, de – mint fogalmaz – túl sok vágya és terve volt 
ahhoz, hogy ne maradjon életben. Gépészmérnöki diplo-
mát szerzett, ám nem érte be a drótkötélgyár üzemmér-
nöki és gyárrészlegvezetői pozíciójával, állandóan újítá-
sokon, fejlesztéseken törte a fejét. Tizenkét acélsod-
rony-szabadalmát az elsők között választották Érdi-
kummá. Kaderják Gyula feltalálóval beszélgettünk.

n  Bálint Edit 

– Az orvostudomány akko-
ri állása szerint ifjú korában 
nem lett volna esélye a felépü-
lésre. A diagnózissal dacolva, 
idén már a nyolcvanharma-
dik évét tapossa. Miként sike-
rült meggyógyulnia?

– Halálos betegség táma-
dott meg, amiből a múlt szá-
zadban szinte lehetetlen volt 
talpra állni. Egy hatalmas 
kórteremben elkülönítve, 
magányosan feküdtem a sa-
rokban a betegágyamon, s 
még az orvosok is csak le-
gyintettek, ha elmentek mel-
lettem. Abban az időben nem 
akadt doktor, aki azt mondta 
volna, hogy ezt a kórt túl le-
het élni. Tüdő- és mellhár-
tyag yulladás, valamint 
csonttuberkulózis támadta 
meg a szervezetem. A vas-
gyári kórház járványrész-
legében helyeztek el, de 
anyámat előre figyelmeztet-
ték, ne is reménykedjen a 
felépülésemben! Ennek da-
cára, az ő anyai szeretete és 
még néhány kedves ember 
jóindulata naponta életben 
tartott. Édesapám akkori-
ban a Galyatetőn volt szana-
tóriumban, így csak édes-
anyám, aki akkoriban az 
öcsémmel volt várandós, lá-
togatott engem a kórházban. 
De egy roppant aranyos falu-
si asszonyra, Styefko nénire 
is emlékszem, aki rendsze-
resen, talán naponta hozott 
be nekem finom házias étele-
ket. Olyannyira legyengített 
a kór, hogy hosszú hónapo-
kig fel sem bírtam ülni, fel-
fekvéses sebek borították a 
testemet. Mégis, a törődés és 
a szeretet roppant erős lelki 
kapaszkodót adott. Éreztem, 
tudtam, hogy nem szabad 
feladnom. Édesanyám sok-
szor órákig ült mellettem 
egy kényelmetlen, aprócska 
széken, bár ő is csak a cso-
dában reménykedhetett, hi-
szen nem akadt doktor, aki 

biztatni merte volna, hogy 
van esély a felépülésemre. 

– A csoda pedig megtör-
tént, hiszen a lelki támasz 
mellett egy valóságos, kéz-
zelfogható kapaszkodója is 
volt, részben ennek volt kö-
szönhető, hogy végül lábra 
állt. Hogyan is?

– Furcsa, de a körülmé-
nyek és az orvosok lemondá-
sa ellenére egyszer sem for-
dult meg a fejemben, hogy 
meg fogok halni. Én nem a 
halálra, hanem az életre ké-
szültem. Rengeteget gondol-
tam arra, mennyi tenniva-
lóm van még. Ám nemcsak 
álmodozó voltam, hanem 
konkrét terveim is voltak, 
ezért egészen biztos voltam 
benne, hogy felépülök. Ez az 
életkedv, élni akarás tartott 
vissza attól, hogy a teljes re-
ménytelenségbe zuhanjak. 
Volt az ágyam végében egy, a 
lábadozóknak szánt kapasz-
kodó szalag, amit én is meg-
próbáltam elérni, hogy a se-
gítségével felemelkedjem. 
Naponta többször is megkí-
séreltem, de a gyengeségem 
okán mindannyiszor vissza-
zuhantam. Mégsem hagy-
tam abba, mert csodálatos 
dolog az élni akarás! Újra 
meg újra megragadtam a ka-
paszkodót és anyámnak is 
megígértem, hogy ha centi-
ről-centire, de fel fogok kelni 
a betegágyamból. Igaz, nem 
egy-két napba, hanem hosz-
szú hónapokba telt, de mire 
eljött a tavasz, megcsaptak 
az élet ébredésének zajai az 
udvarból, és már annyira 
szerettem volna látni, mi zaj-
lik odakint. A szívós próbál-
kozásaim végül egy napon 
meghozták az eredményt: 
sikerült felülve megtarta-
nom magam, aztán félig le-
tennem a lábam az ágy szé-
lére. Micsoda öröm volt, ami-
kor egyik lábam már lelógott 
végre az ágyról! Dolgozott a 
kórházban egy aranyos fűtő 

bácsi, aki minden reggel be-
jött hozzám, hogy megkér-
dezze: na, ma hogy vagyunk, 
hogy vagyunk? Soha sem 
panaszkodtam, mindig de-
rűlátóan eldicsekedtem, 
meddig jutottam a mozdula-
taimmal. Hónapokig tartott, 
amíg a kis kapaszkodózsi-
nórtól eljutottam addig, hogy 
felállhattam, majd az első 
lépésekig. Kizárólag az élni 
akarásomnak köszönhetem, 
hogy „visszatornáztam ma-
gam” az életbe, de az irán-
tam táplált szeretet nélkül 
nem ment volna, mert az tar-
totta bennem a lelket. 

– Ezután hogyan váltotta 
vallóra az álmait? 

– Ma is valóságos csoda-
ként emlékezem vissza 
mindarra, ami megtörtént 
velem azután, hogy megme-
nekültem a halál torkából. 
Óriási eredmény, hogy a 
több hónapos gyengélkedést 
követően a saját lábamon 
hagyhattam el a kórházat. 
Határtalan öröm volt bele-
szippantani a tavaszi levegő 
friss illatába. Ezután már 
folyamatosan erősödtem és 
igen hamar teljes értékű éle-
tet élhettem. Nagyon szeret-
tem tanulni, ezért minden 
vágyam az volt, hogy diplo-
mát szerezzek. Miskolc vá-
rosa alkalmat is adott eh-
hez, mert a gyógyulásomat 
követően rengeteg segítsé-
get kaptam, így minden más 
kizárólag rajtam, vagyis a 
szorgalmamon múlott. 

– A gimnáziumot befejez-
ve a Műszaki Egyetemen 
folytatta a tanulmányait, de 
abban is isteni csoda segítet-
te, hogy oda került. Hogyan 
történt?

– Meggyőződésem, hogy 
a Jóisten nagyon szeret en-
gem! Az egyetemi felvételig 
is ő egyengette az utamat, 
mert a gyógyulásomat köve-
tően is a tenyerén hordozott. 
Amikor anyám megkérdez-
te, milyen pályát választa-
nék; közöltem, hogy nagyon 
szeretnék továbbtanulni. 
Mindjárt el is küldött Mis-
kolc leghíresebb gimnáziu-
mába, hogy érdeklődjem 
meg, milyenek a lehetősége-

im. Ott sokáig ültem kinn a 
folyosón, hátha valaki meg-
kérdezi, miért jöttem. Nagy 
sokára észrevettek, s a kér-
désre elhebegtem, hogy a 
továbbtanulási lehetőségek-
re vagyok kíváncsi. – No-
csak – emelte fel szigorúan a 
szemöldökét az engem meg-
szólító pedagógus – aztán 
miért is szeretnél te tovább-
tanulni? – szegezte nekem a 
kérdést. – Azért, mert maga-
sabb szinten szeretném az 
országomat szolgálni! – 
húztam ki magam. Annyira 
meglepődött azon, amit hal-
lott, hogy azonnal elirányí-
tott a műszaki egyetemre, s 
egy nevet is mondott, kinél 
kell jelentkeznem. Még arra 
sem volt időm, hogy haza-
ugorjak ebédelni, pedig már 
több órája várakoztam. Úgy, 
ahogy voltam, egy szál póló-
ban és rövidnadrágban, kor-
gó gyomorral siettem a 
buszhoz, amely az egyete-
mig vitt. Ám Isten ott is meg-
segített, mert épp a megfele-
lő ajtón kopogtam be, ahol 
egy távoli rokonba botlot-
tam, aki jóindulatúan elka-
lauzolt az ismeretlen épület-
ben. Így még aznap a felvéte-
li bizottság előtt találtam 
magam. Kérdésekre vála-
szolva elmondtam, hogy 
édesapám meghalt, özvegy 
anyám egyedül nevel minket 
a két testvéremmel, és igen 
nehéz körülmények között 
élünk, de én mégis eltökél-
tem, hogy magasabb szinten 
szeretném az országomat 
szolgálni. Jól tudom, ehhez 
sokat kell még tanulnom, 
ezért is jelentkezem a mű-
szaki egyetemre. Még én is 
meglepődtem a bátorságo-

mon, ahogy ott álltam a szi-
gorú felvételi bizottság tag-
jainak rám szegeződő, kí-
váncsi tekintetei előtt. Úgy 
tűnik, meghatottam őket, 
mert nemcsak, hogy felvet-
tek, de még ingyenes diák-
szállást és ösztöndíjat is biz-
tosítottak számomra. Ekkor 
éltem át életemnek második 
hatalmas csodáját. Kivált-
ságként fogadtam a tanulási 
lehetőséget, amit igyekez-
tem a tőlem elvárható, jó 
eredményekkel meghálálni.

– A gépészmérnöki diplo-
mát megszerezve a miskolci 
December 4. Drótműveknél 
helyezkedett el. Miként em-
lékszik vissza az első munka-
napjaira?

– Beismerem, kezdetben 
igencsak meglepett, hogy a 
mindenfelé szétfolyó fekete, 
ragacsos olajban kellett 
lépkedni, attól féltem, bele-
ragad a cipőm! A drótzsír 
átható szaga szinte tapint-
ható volt. Bár a vágyaimban 
nem épp ilyennek képzel-
tem el a mérnöki munkát, 
mégis valami megmagya-
rázhatatlan vonzódást 
éreztem az acélsodronyok 
gyártása iránt. Csaknem 
beleszédültem a hatalmas 
kötéldobok látványába, ret-
tenetes volt az óriási kosa-
ras gépek zajában szót érte-
ni a kollégákkal, nekem 
mégis az volt a vágyam, 
hogy ott dolgozhassak kö-
zöttük. Tulajdonképpen 
egyszerű üzemmérnökként 
kezdtem, de a pályám végé-
re hihetetlen sikereket ér-
tem el az újítások és az egy-
re erősebb, biztonságosabb 

„Én nem a halálra, hanem az életre készültem”
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acélsodronyok feltalálása, 
fejlesztése és azok gyártá-
sának bevezetése terén. 

– Szám szerint tizenkét sza-
badalom fűződik az ön nevé-
hez. Melyekre a legbüszkébb?

– A legismertebb a Koral 
korrózióálló alumínium sod-
rony, amelynek lényege, 
hogy dupla acélköpeny veszi 
körül és száz százalékig el-
takarja a hézagokat, így 
nedvesség nem érheti, a kor-
rózió teljes egészében ki van 
zárva. Emellett a tűzött la-
possodrony-kötél is igen fon-
tos fejlesztésnek minősül 
még napjainkban is. Gyak-
ran a kollégáimmal együtt-
működve dolgoztunk azon, 
hogy könnyítsük a munka-
végzés folyamatát, s ezzel 
együtt növeljük a termelé-
kenységet is. Mindig nagyon 
érdekelt az újítás, ám ebben 
sem a saját dicsőségemet ke-
restem, nem az volt a célom, 
hogy majd engem ünnepelje-
nek az ötleteim vagy a talál-
mányaim okán, hanem kizá-
rólag egyetlen cél vezérelt, 
hogy a dolgozók munkavég-
zését megkönnyítsem. Fon-
tosnak tartottam a gyártás 
zajának csökkentését és a 
munkakörülmények javítá-
sát. Sokat köszönhettem 
Forgács Sándor bácsinak, 
aki nemcsak felkarolt, de 
meglátta bennem azt a kész-
séget és képességet, amely-
lyel a közösség javát szolgál-
hatom. Mindegyik szabadal-
mamra igen büszke vagyok, 
mert nem a magam érdeké-
ben, hanem elsősorban má-
sokért dolgoztam. A legtöbb 
drótkötél korábban úgy ké-
szült, hogy egy hosszú mun-

kapadon, hatalmas erőfeszí-
téssel fonták át az acéldróto-
kat, minden mozdulatnál 
alaposan meghúzva, ami ke-
mény munkát követelt a dol-
gozóktól. Ezért egy olyan 
gyártógépet sikerült szer-
kesztenem, amely szalagon 
viszi előre a kötelet és min-
den egyes részen van egy 
adagoló, amely automatiku-
san erős kötéllé fonja a dró-
tot, amit addig csak fizikai 
erőfeszítéssel tudtak elérni. 
Mondanom sem kell, hogy ez 
a folyamat a termelékenysé-
get is nagyban növelte és óri-
ási eredménye volt a gépész-
mérnöki munkámnak. Még-
is, a tűzött lapossodrony-kö-
tél talán a legkedvesebb, 
mert az kizárólag az én ta-
lálmányom! Emelőkötélként 
is lehet alkalmazni, de a leg-
elterjedtebb használatát a 
liftek egyensúlyának bizto-
sítása adja. Kiegyensúlyoz-
za az egész rendszert, így 
nem kell pluszenergiát fel-
használni. 

– Ezekből külföldre is szál-
lítottak? 

– Legtöbbet az akkori 
Szovjetunióban adtak el, de 
rákaptak a kínaiak is; és 
nagy szállítmányok kerültek 
Németországba, sőt még a 
Kanári-szigetekre is vitték. 
Az általam megőrzött dara-
bok mind olyan fejlesztések, 
amelyeket előtte nem így is-
mert vagy nem így állított 
elő a szakma. Ugyanakkor a 
hétköznapi élet számos terü-
letén óriási szükség van rá-
juk. 

– Hogyan kerültek Mis-
kolcról Érdre?

– Előbb a gyerekeink köl-
töztek a városba, mi pedig 
gyakran jöttünk hozzájuk 
látogatóba, így miután nyug-
díjas lettem, úgy gondoltuk, 
jó lenne a közelükben lakni. 
Egyik alkalommal sétálgat-
tunk a Kutyavári utcában és 
megtetszett ez a ház, amely-
ben épp volt egy eladó lakás, 
s el is határoztuk, hogy ide-
költözünk. Hamar belesze-
rettünk az új otthonunkba és 

Érdet is hamar megkedvel-
tük. A legnagyobb boldogság 
azonban az volt számomra, 
hogy felfigyeltek rám az ér-
diek és az acélsodrony-gyűj-
teményem Érdikum lett. An-
nál is inkább, mert bár so-
kan nem is gondolnak rá, de 
az acélkötelek éppúgy fon-
tos, nélkülözhetetlen részei 
az életünknek, mint bármi 
más, amiről úgy véljük, hogy 
nem élhetnénk nélküle. 

– Noha a szakmáját ille-
tően már csak a szép emlé-
kek meg a sodronygyűjtemé-
nyek maradtak, mégsem 
unatkozik, mert van egy má-
sik nagy szerelme, az iroda-

lom. Mostanság leginkább 
az olvasás, a versek töltik ki a 
csendes hétköznapjait. Ren-
geteg könyv sorakozik a dol-
gozószobája asztalán. Kik a 
kedvenc költői?

– Ó, nagyon sok van, de 
hadd említsem Szabó Lőrinc 
válogatott verseit, amit na-
ponta előveszek, sőt kívülről 
is sokat tudok a költeményei-
ből, Még most is megtanulom 

egyiket-másikat, ami épp 
megtetszik. Elolvasom, egy-
szer, majd egymás után 
többször, hogy bevéssem a 
verssorokat a fejembe, mert 
ha elhagyna a jókedvem, 
egy-egy nagyszerű költe-
mény valósággal „simogat-
ja” a lelkemet és szebbé va-
rázsolja a napomat. 

– A feleségét a műszaki 
sikereivel vagy a versekkel 
hódította meg?

– Inkább az utóbbival, 
mert őt az acélsodronyok – 
érthetően – nem igazán von-
zották, viszont velem együtt 
örült a találmányaimmal el-

ért sikereimnek. A hosszú 
évek alatt nagyszerűen ki-
egészítettük egymást. Ő a 
háttérből ugyan, de nagyban 
segítette a munkámat azzal, 
hogy nagyszerűen gondos-
kodott a gyermekeinkről, 
ügyesen vezette a háztar-
tást, amíg én a terveimmel 
voltam elfoglalva, és szeren-
csére máig számíthatunk 
egymásra. A nagyobbik fi-
unk mérnök lett, a kisebbik 
pedig közgazdász. Büszke 
vagyok rájuk, örülök, hogy a 
közelünkben élnek, s bármi-
kor számíthatunk rájuk. 
Nyolcvanhárom évesen már 
időnként el kell fogadnom a 
segítségüket, bár amennyire 
tudok, magam is vigyázok 
az egészségemre, hisz meg-
tapasztaltam milyen „újrata-
nulni” az életet. 

– Úgy vélem, az a mon-
dat, amely meghatotta a 
műszaki egyetem felvételi 
bizottságát és megnyitotta 
az utat az ön nagyívű pályá-
ja előtt, teljes mértékig telje-
sült. Találmányaival, fejlesz-
téseivel valóban magasabb 
szinten szolgálta az orszá-
gát. Ön is így látja? 

– Igen! Ha belegondolunk, 
sodronyok, kötelek és kábe-
lek nélkül az élet számos te-
rületén egyszerűen megbé-
nulna az életünk, de ezt má-
sok csak akkor észlelik, ha 
meghibásodik a felvonó vagy 
elmegy az áram. Nagyszerű 
találmány a drótkötél vala-
mennyi fajtája, mert rendkí-
vüli módon megkönnyíti a 
szakemberek munkáját és 
mindannyiunk életét. Végte-
lenül boldog vagyok, hogy ne-
kem is részem volt ebben.

Kaderják Gyula nevéhez 12 szabadalom fűződik. Mindre büszke, de 
a legkedvesebb számára a tűzött lapossodrony-kötél
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Olc sóbb otthonteremtés
Egyszerűbbé és olcsóbbá válik a családi otthonterem-
tési kedvezmény igénylése, és még több családnak 
válik elérhetővé a támogatás – közölte Simó Károly, az 
Érdi Fidesz szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján, 
amelyen többek között a csok rendeleteinek tegnap 
megjelent és március 15-től hatályos módosításait is-
mertette. Aláhúzta, ha a kormány a választáson újra 
lehetőséget kap, megtartja és bővíti az otthonteremté-
si programot.

Simó Károly ismertette, 
hogy nemcsak országo-
san, de Érden is szemmel 
látható, hogy látványosan 
megsokszorozódott az 
építkezések száma a csok-
nak köszönhetően. Hozzá-
fűzte, a csok már 68 ezer 
család otthonteremtését 
segítette, 189 milliárd fo-
rint összegben.

– A jövőben az igénylők-
nek kevesebb dokumentu-
mot kell beadniuk, rövidül-
nek az ügyintézési határ-
idők és már a megkezdett 
lakásbővítésekre is lehet 
támogatást kérni. Az újdon-
ságok között szerepel a ko-
rábban már bejelentett nyi-
latkozati elv. Ennek révén 
egyszerű esetben ötféle do-
kumentumra (személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, 
adókártya, tb-jogviszony 
igazolása, adásvételi szer-
ződés vagy építkezés ese-
tén elektronikus építési 
napló) lesz csak szükség, 
amellett, hogy az igénylő 
büntetőjogi felelőssége tu-
datában nyilatkozik, hogy 
jogosult a támogatásra. A 
bankoknak márciustól 30 
napon belül el kell bírálni-
uk a lakásvásárlási ügye-
ket és 60 napon belül az 
építkezéseket. A külföldről 
hazatérő magyarok is igé-
nyelhetik a vissza nem térí-
tendő milliókat, bevezetik a 
nyilatkozati elvet, adós-
társként pedig szülőt vagy 
más közeli hozzátartozót is 
be lehet majd vonni a hitel-
igényléshez. Fontos, hogy 
az adásvétel napjától szá-
mított eddigi 120 helyett 
180 napig be lehet nyújtani 
a csok iránti kérelmet. Már-
cius közepétől nem lesz idő-
beli határa a kedvezményes 
hitel folyósításának, míg 
korábban hat hónapon be-
lül meg kellett kezdődnie a 
kiutalásnak – ismertette az 
Érdi Fidesz szóvivője.

A sajtótájékoztatón szó 
volt arról is, jelenleg az 
egyetlen kormányképes 
erő a Fidesz–KDNP párt-
szövetség. Simó Károly azt 
mondta, vannak, akik kül-
földről abban érdekeltek, 
hogy káosz legyen, hogy 
Magyarország ne tudja ha-

tározottan képviselni a ma-
gyarok érdekeit. Ezért nem 
sajnálnak pénzt, kapcsola-
tokat, médiafigyelmet for-
dítani arra, hogy meggyen-
gítsék Magyarországot. 
Aláhúzta: van mit veszíte-
ni, az eddig elért eredmé-
nyeket! 

Az Érdi Fidesz szóvivője 
szerint a választás fő tétje 
továbbra is a bevándorlás 
kérdése, Magyarországon 
és az egész Európai Unió-
ban is ez a legfőbb kérdés. 
Hozzátette: az áprilisi or-
szággyűlési választás fő 
tétje az, hogy meg tudjuk-e 
őrizni a hazánkat magyar 
országnak, ha ugyanis az 
ellenzék hatalomtecniku-
sai alakítanának kor-
mányt, bevándorlóország-
gá tennék Magyarországot.

– Ezért arra hívunk min-
denkit, hogy támogasson; 
segítsen minket, mert most 
kettőzött erővel kell azon 
dolgoznunk, hogy az üzene-
teink eljussanak a válasz-
tókhoz, hogy mindenkit 
meg tudjunk győzni arról, 
hogy április 8-án el kell 
menni szavazni, s a Fidesz–
KDNP-t kell támogatni, 
azért, hogy Magyarország 
magyar maradhasson – fo-
galmazott a szóvivő.

Végül, helyi ügyekre ki-
térve azt mondta: az érdiek 
érdeke, hogy Aradszki 
András képviselje őket az 
Országgyűlésben, hiszen a 
fejlesztési pénzek tekinte-
tében soha nem volt ilyen 
mértékű támogatás a kor-
mány részéről, mint ami-
óta az NFM energiaügye-
kért felelős államtitkára a 
képviselő a térségben. 
Ugyanakkor van még teen-
dő, nincs befejezve a mun-
ka, s véleménye szerint Érd 
akkor tud tovább fejlődni – 
az útfejlesztési program 
akkor tud folytatódni –, ha 
rend van az országban, és 
Magyarországnak erős, 
nemzeti érdekeket képvi-
selő kormánya van. Ki-
emelte: amit Aradszki And-
rás eddig ígért, azt teljesí-
tette, és a fejlődés akkor 
tud folytatódni, ha tovább-
ra is ő lesz Érd országgyű-
lési képviselője. n BNYH

A l akóutak felújításán a sor
A kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, 
hogy megvédje Magyarországot, a Soros-terv végrehaj-
tását meg kell akadályozni – húzta alá márciusi sajtótá-
jékoztatóján Aradszki András, a Fidesz–KDNP ország-
gyűlési képviselője. Azt mondta, a választás tétje, hogy 
bevándorláspárti kormány lesz-e, amilyent az ellenzék 
akar, és végrehajtják a „Soros-tervet”, vagy marad a Fi-
desz, és az garancia arra, hogy a határzár is marad, és 
Magyarország is magyar ország tud maradni.

Aradszki András a helyi 
ügyekkel kapcsolatban ki-
emelte: négy-öt év múlva 
nem lehet ráismerni Érdre, 
ha az elképzeléseknek meg-
felelően sikerül az útfejlesz-
tési terveket megvalósítani. 
A lakóutak felújítása után 
Érd kinézete méltó lesz egy 
megyei jogú városhoz – fűzte 
hozzá. Érden olyan mértékű 
iskolafejlesztések vannak 
folyamatban, amilyen koráb-
ban nem volt – mutatott rá a 
politikus, hozzátéve, hogy a 
beruházások anyagi fedeze-
te megvan. Aradszki András 
utalt arra, hogy múlt csütör-
tökön tették le az alapkövét a 
Fehérvári úti egészségügyi 
szolgáltatóháznak, ezzel az 
utolsó felújítandó orvosi ren-
delő is elkészülhet – a többit 

már az elmúlt években felújí-
tották. A térség országgyű-
lési képviselője beszámolt 
arról is, hogy március 23-án 
új kormányablak nyílik 
Diósdon. A tervek szerint 
2019-ben elkezdik a M7-es 
mellett még hiányzó zajvédő 
falak építését. Ez érinti Diós-
dot is, illetve Törökbálintnál 
a sztráda zaját nem sebes-
ségkorlátozással kívánják 
csökkenteni, hanem felújít-
ják és jobbá teszik az út zaj-
szigetelését. Emellett egy 
olyan út megépítésén is gon-
dolkodnak, amely könnyeb-
bé teszi a Törökbálintra való 
bejutást Érd északi részéről.

Országos ügyekre térve a 
képviselő elmondta: elsőként 
a Fidesz–KDNP állított mind 
a 106 egyéni választókerü-
letben jelöltet az áprilisi or-
szággyűlési választásra. A 

Pest megyei 1-es választóke-
rületben is alig huszonnégy 
óra alatt sikerült, sőt a több-
szörösét, háromezer aján-
lást adtak le az előírt meny-
nyiségnek. Aradszki András 
megköszönte segítőinek és 
támogatóinak az ajánlás si-
kerét.

Az NFM energiaügyekért 
felelős államtitkára kitért 
arra is: az Európai Unió új 
mig rációs javaslatával 
szemben a magyar javaslat a 
határvédelmet helyezné az 
uniós gondolkodás közép-
pontjába, nem a kötelező el-
osztást. Úgy fogalmazott: 
Magyarországon is vannak 
olyan pártok, amelyek sze-
rint le kell bontani a határ-
zárat, és azt mondják, miért 
ne lehetne befogadni néhány 

menekültet, „ami egyébként 
több tíz- vagy akár százezer 
a családegyesítéssel együtt” 
első lépésként, aztán jönné-
nek még többen. Aradszki 
szerint bizonyos nyugati po-
litikusokat nem az európai 
értékek tisztelete jellemez, 
hanem a „Soros-tervet” 
akarják végrehajtani. Úgy 
vélekedett: nyilvánvaló, 
hogy a migráció bizonyos 
emberek és csoportok érde-
ke. „Nem véletlenül dolgozott 
ki tervet Soros György”, őt 
nem érdekli, hogy bizonyos 
európai országokat, „a ma-
gyar kultúrát tönkreteszi”, 
valamint az sem, hogy „a 
migráció és a terrorizmus 
kéz a kézben jár”, és mióta a 
migrációs hullám elérte Eu-
rópát, több százan haltak 
meg terrorcselekményekben 
– fogalmazott.

A hódmezővásárhelyi idő-
közi választással kapcsolat-
ban Aradszki András úgy 
nyilatkozott: miközben az 
ellenzéki pártok azt mond-
ják, hogy az MSZP nem fog 
össze a Jobbikkal, a DK nem 
fog össze az LMP-vel, az 
egyik jobban ellenszenves a 
másiknak és oda-vissza, te-
hát miközben ők kimondják, 
hogy a Jobbik magatartása, 
világképe összeférhetetlen 
az MSZP, a DK, a Liberáli-
sok, de még az LMP világké-
pével is, aközben ezek a ve-
zetők azt sugallják lelkiis-
meretlenül, hogy ők ugyan 
megtartják elveiket, meg-
tartják politikai elkötele-
zettségüket, megtartják bal-
oldaliságukat, megtartják 
liberális attitűdjüket, de 
arra kérik a választópol-
gárt, hogy ő konkrétan, a 
választás során felejtse el 
baloldali szimpátiáját, felejt-
se el liberális beállítottsá-
gát, felejtse el azt a világké-
pet, amit az LMP üzen és 
amiért ő többször kiállt az 
elmúlt 7 év alatt, és prakti-
kus szavazatot adjon, tehát 
legyen önmagával lelkiisme-
retlen a választó – húzta alá.

– Én nem tudom, hogy volt-
e ilyen a magyar történelem-
ben – valószínűleg volt, mert 
nem hiszem, hogy 1947-ben 
azok, akiket rávettek arra, 
hogy kék cédulával körbe-
utazzák az országot és csal-
ják el a választást, azt 
egyébként jó lelkiismerettel 
tették –, de az bizonyos, hogy 
itt, a keresztény-nemzeti, 
jobboldali pártcsaládban ez 
elképzelhetetlen. Mi mindig 
azt mondjuk, hogy értékein-
ket megmutatva kell a vá-
lasztópolgár felé fordulni, és 
elnyerni a bizalmát. E tekin-
tetben a Fidesz és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt nem 
fog változni ebben a válasz-
tási ciklusban, és minden 
bizonnyal a jövőben sem. Én 
arra kérem a választópolgá-
rokat, hogy – bár nem divat a 
politikában moralizálni, de 
engedjék meg, hogy ezt most 
megtegyem – morális kér-
dést csináljanak abból: érde-
mes-e, jó-e elveiket feladni, 
jó-e lelkiismeretük, hitük, 
meggyőződésük és párt-
szimpátiájuk ellenére szava-
zatot leadni? Úgy gondolom, 
hogy akik erre biztatják a 
polgártársainkat, azok lel-
kiismeretlen, hatalomra 
éhes emberek, akik a pén-
zért és a hatalomért minden-
re képesek.

Qn NYilas HajNi

Aradszki András: „értékeinket megmutatva kell a választópolgár 
felé fordulni, és elnyerni a bizalmát”
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Átragasztott temetői értesítők
Kellemetlen meglepetés fogadta nemrég a szerettei sír-
jához kilátogató T. Csabát: egy felragasztott értesítőt 
talált, miszerint a sírhely lejárt, fáradjon be az irodába 
elintézni a további teendőket.

– Két hellyel arrébb, a 
bátyám sírján már a bon-
tást is kilátásba helyező 
szöveget találtam.  Képzel-
heti megdöbbenésemet, hi-
szen 2036-ig kifizettem a 
hosszabbítást, amit szám-
lával is igazolni tudok – 
mondta olvasónk, hozzáté-
ve: a temető irodáján meg-
tudta, hogy a figyelmezte-
tőket nem az ÉKFI munka-
társai helyezték szerettei 
sírjára.

– Szándékosságról volt 
szó, az bizonyos: a tájékoza-
tót nem csak úgy odadobták, 
hanem jól látható helyre ra-
gasztották fel az ismeretle-

nek – jegyezte meg a felhá-
borodott férfi.

Az ÉKFI-nél érdeklődé-
sünkre elmondták: többször 
előfordult már, hogy a láto-
gatók a lejárati értesítőket a 
hozzátartozóik sírhelyéről 
egy-egy idegen, nem lejárt 
sírhelyre tették át.

– Azoknak a látogatók-
nak, akik indokolatlanul ér-
tesítést találnak a gondozá-
sukban lévő sírhelyen, azt 
tanácsoljuk, keressék fel a 
temetőgondnoki irodát, ahol 
a kollégáinkkal azonnal 
tisztázni tudják a félreértést 
– hangsúlyozta Mészáros 
Mihály, az ÉKFI vezetője.

A lejárt sírhelyekről 
egyébként a temető minden 
évben postai úton is tájékoz-
tatást küld, a rendszerükben 
regisztrált értesítési címre. 
Emellett három-három alka-
lommal helyi és országos 
lapban is hirdetményt tesz-
nek közzé, és a temetőben is 
értesítést helyeznek ki.

– Sajnos, több sírhely ese-
tében problémát jelent, hogy 
a regisztrált értesítési cím 
változik, ám ezt nem jelentik 
be a gondnokságon, így a te-
mető hirdetőoldalán és a 
parcellákban közvetlenül a 
sírhelyeken is értesítőt he-
lyezünk el. Ezek minden év-
ben június környékén kerül-
nek kihelyezésre, immár öt 
éve rendszeresen – zárta 
szavait Mészáros Mihály.

QQ Á. K.

Meg újult óvoda és bölcsőde
Kilencvennégymillió forintból újultak meg télen a Béke 
téri Kincses Óvoda, illetve a szomszédos Apró Falva Böl-
csőde csoportszobái. 

Az 1983-ban épül óvoda és 
bölcsőde több ütemben újult 
meg: első lépés volt az ener-
getikai korszerűsítés – ta-
valy nyáron megtörtént a 
nyílászárók cseréje, a tető, a 
lábazat és a homlokzat teljes 
hőszigetelése. Ezt követte a 

csoportszobák belső felújítá-
sa: kicserélték a beépített 
szekrényeket, a lámpateste-
ket és a belső ajtókat, aka-
dálymentesítették az épüle-
tet, újraburkolták és kifestet-
ték a csoportszobákat, és 
védőburkolatot kaptak a ra-
diátorok – számolt be a mint-
egy 94 millió forintos, a Mo-

dern Városok Program kere-
tében, illetve városi forrásból 
végzett belső munkálatokról 
dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő. 

Mint elhangzott, a belső 
felújítás ideje alatt az óvoda 
és a bölcsőde zavartalanul 

üzemelt: belső költözéssel 
meg tudták oldani, hogy a 
munkálatok ne zavarják a 
gyerekeket. 

– A Fidesz–KDNP kor-
mány a jövőben is nagyon 
sokat kíván tenni a gyereke-
kért, a családokért. Mi más-
hogy szeretnénk javítani de-
mográfiai helyzetünket, 

mint teszik azt egyes orszá-
gok, amelyek a migrációt tá-
mogatják. Mi úgy gondoljuk, 
elsősorban a magyar csalá-
dokat kell segíteni – hangsú-
lyozta Aradszki András, ki-
emelve: Magyarországon – 
és itt, Érden is – jelentős 
óvodafejlesztési program in-
dult el. Erre a kormány 2014 
óta több mint 4,3 milliárd fo-
rintot fordított. 

– Érd is részesült 
ebből a 4,3 milliárd 
forintból: több óvo-
da megújult és épül 
jelenleg is. E beru-
házások megvalósí-
tásával tudja Érd 
teljesíteni azt az 
előírást, hogy há-
roméves kortól fel-
vegyék a gyermeke-
ket az óvodába. A 
Modern Városok 
Program és a város 
költségvetése közö-
sen járult hozzá ah-
hoz, hogy a Kincses 
óvodához hasonló-
an más óvodák is 
megújuljanak, illet-
ve létesüljenek – 
zárta szavait a poli-
tikus.

Dr. Bács István 
alpolgármester az átadó ün-
nepségen elmondta: a Kin-
cses Óvoda, illetve az Apró 
Falva Bölcsőde új eszközei-
re, játékaira 40 millió forint 
értékben írnak ki hamaro-
san közbeszerzést, nyáron 
pedig a kert felújításával 
folytatódnak a munkálatok a 
Béke téren. Q ÁdÁm Katalin

Kicserélték a beépített szekrényeket, a lámpatesteket, újraburkolták és kifestet-
ték a csoportszobákat, és védőburkolatot kaptak a radiátorok

Lov arda iskolásoknak
Fedett lovarda várja ősztől az iskolásokat a Simon-
pusztai Lovasparkban. Mint az új épületet március 
2-ai ünnepélyes átadásán elhangzott, a Simonpuszta 
Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület szándé-
kai szerint ősztől már itt ismerkedhetnek a környék 
iskolásai a lovaglás alapjaival, illetve a lovas világgal. 

A lovaglás ősidők óta ve-
lünk élő hagyomány, éle-
tünk része. A lovak ott sze-
repelnek mítoszainkban, 
nagy történelmi eseménye-
inkben, meséinkben, esz-
ményeinkben – hangsú-
lyozta dr. Aradszki András 
az ünnepélyes átadáson, 
amelyen nemcsak Érd vá-
ros vezetése vett részt, ha-
nem a földművelésügyi és a 
honvédelmi tárca, valamint 
az Emmi képviselői is.

Aradszki András kiemel-
te: bíznak abban, hogy a ma-
gyar családok a simonpusz-
tai programnak köszönhe-
tően olyan segítséget kap-
nak, amely támogatja a 
szülőket a magyar hagyo-
mányok továbbadásában.

– A Simonpuszta Nemzeti 
Lovas és Hagyományőrző 
Egyesület minden iskolás 
gyermek számára elérhető-
vé teszi a lovaglást, megte-
remti az esélyegyenlőséget 
a lovasoktatásban, népsze-
rűsíti és terjeszti a lovas 
sportot a szervezett okta-
tás keretein belül – mondta 

a Fidesz–KDNP-s politikus, 
hangsúlyozva: Simonpusz-
tán a hátrányos helyzetű, 
illetve sajátos nevelési igé-
nyű gyermekeknek is lehe-
tőséget biztosítanak a lo-
vaglásra.

Simó Károly alpolgár-
mester a megnyitón azt 
hangsúlyozta: nagy öröm a 
városvezetés számára, 
hogy Érd területén létrejö-
het egy olyan létesítmény, 
ahol megvalósulhat az álta-
lános iskolai lovasoktatás. 
A lóval való kapcsolat pozi-
tív irányba befolyásolja a 
személyiségfejlődést, jó ha-
tással van az együttműkö-

dési és empátiás készségre, 
a pozitív énképre, és segíti 
a környezettudatos, egész-
séges életmódra nevelést. 
Bizonyos részproblémák 
kezelésében is nagy segít-
séget nyújt a lovaglás, ezért 
beillesztése a nevelési 
programba hatalmas előre-
lépés – hangsúlyozta Simó 
Károly, aki azzal zárta sza-
vait: a város részéről sze-
retnének a továbbiakban is 
minden támogatást megad-
ni a programhoz.

Dr. Korein László, az 
egyesület elnöke elmondta: 
céljuk az iskolai lovas okta-
tás népszerűsítése és az 
esélyegyenlőség megte-
remtése. A kormány által 
meghirdetett Kincsem 
Nemzeti Lovas Program-
mal összehangolva az egye-
sület munkája főként arra 
irányul, hogy az ehhez 
szükséges szakmai kompe-
tenciák minél több intéz-
ményben rendelkezésre 
álljanak. Kidolgoznak és 
akkreditálnak egy olyan 
képzési rendszert, amely az 

egyes korosztályok képes-
ségeihez, az iskolai testne-
velésórák időkeretéhez, il-
letve a délutáni foglalkozá-
sokhoz egyaránt igazodik, 
így alkalmas lesz arra, 
hogy az ország bármely 
pontján megteremtse az is-
kolai lovasoktatás elméleti 
kereteit. Mint elhangzott, 
fontosnak tartják az esély-
egyenlőség megteremtését, 
ezért a résztvevők közt 
olyan hátrányos helyzetű 
gyermekek is lesznek, 
akiknek másképp nem len-
ne lehetőségük megismer-
kedni a lovas világgal. 

QQ ÁdÁm

Az iskolai keretek közt folyó lovasoktatás a következő tanévben 
már el is indulhat Simonpusztán
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A város geometriája
A városfotózás hálás, noha 
nem könnyű feladat – nem 
véletlenül érzett rá az ízé-
re Szakács Miklós sem, 
aki amúgy az elkapott pil-
lanatokat, a mozgást sze-
reti megörökíteni –, mert 
egyrészt meg lehet mutat-
ni az épített környezet 
mindenki által látható és 
tapasztalt szépségeit, 
másrészt a fotókon a városi 
környezet olyan jellegze-
tességei bukkannak elő, 
amelyek az utcákat járva 
rejtve maradnak előttünk. 
Ilyen a Duna–Art Fotóklub 
tagjának Prága éjjel-nap-
pal című tárlata a művelő-
dési központ folyosói galé-
riájában.

A közismert utcákat, há-
zakat, tereket, folyópartokat 
nappal és éjszaka bemutató 
prágai képek azonnal hat-
nak. Kiben emlékeket idéz-
nek meghitt barangolások-
ról, kirakatokról és sörökről 
persze, meg irodalomról, 
másoknak meg a kedvét hoz-
zák meg, hogy ezt bizony lát-
ni érdemes, mi több, kell.

Másodszor is végigsétálva 
a képek előtt, Prága egy vá-

rossá lényegül, úgy általá-
ban. Nem a Vencel teret, a 
Károly hidat, az Aranyműve-
sek utcáját, a Szent Vitus 
székesegyházat, Lőportor-
nyot és a híres Orloj órát lát-
juk. Mindez színekké, for-
mákká, ritmusokká áll ösz-
sze vagy bomlik szét ezekre. 
Szerencsés ebben az eset-
ben, amit egyébként nem 
szeretünk, nevezetesen, 
hogy a képek alatt nincs fel-
irat, helyszínmegnevezés. 
Színes falfelületek, ablakok 

adják a ritmust, a folyó rajzol 
hol szabályos, hol szabályta-
lan vonalakat, az óra körök-
ből formál absztrakt mintá-
zatot, homogén falfelülete-
ket tör meg egy forma, le-
gyen az akár egy harang 
vagy bármi más. 

Túlmutat Prágán, amit lá-
tunk, rendszerré komponá-
lódik, amit az utcán sétálva 
esetlegesnek látunk: a város 
föltárja a geometriáját eze-
ken a fotográfiákon.

QQ M. Nagy

Szl ovéniai  
kalandozás
Turistaként leginkább rácsodálkozni tudunk idegen tá-
jak, városok szépségeire – ami nem kevés, már ezekért 
a pillanatokért is érdemes útra kelni –, megismerni 
azonban csak úgy tudunk egy országot, ha gyakran visz-
sza-visszajárunk, vannak helybéli barátaink, munka-
társaink, s persze, ha nyitottak vagyunk a felszíni lát-
vány mögött rejlő érdekességekre. Az már csak hab a 
tortán, ha az így szerzett, azaz inkább hosszú idő alatta 
gyűjtögetett tudásunkat meg is tudjuk másokkal oszta-
ni, ahogy ezt dr. Somosi Gábor orvos tette a Múzeumba-
rát Kör legutóbbi összejövetelén, amikor Szlovénia rej-
tett értékeire hívta föl a hallgatóság figyelmét.

Szlovénia kicsi ország, 
alig több mint kétmillióan 
lakják, viszont magas he-
gyei és tengerpartja okán 
változatos látnivalókat kí-
nál, ahogy mondani szokták, 
délelőtt még síelsz, délután 
már megmártózhatsz a ten-
gerben.

Messzire nyúló történel-
mi múlt, a földrajzi helyzet-
ből következő konfliktusos 
történelem – mindez jel-
lemző Szlovéniára. Az or-
szág második legnagyobb 
városát, Maribort például 
a német és szlovén lakos-

ság folyamatos harca, oly-
kor talán békés egymás 
mellett élése jellemezte – 
hámozhattuk ki Somosi 
doktor előadásából –, hi-
szen az alsó Alsó-Stájeror-
szágnak nevezett terüle-
ten lévő várost zömében 
németek lakták, s Magde-
burgnak nevezték, de az 
első világháború után a ju-
goszláv királyság része 
lett. De a második világhá-
borúban a náci Németor-
szág annektálta Alsó-Stá-
jerországot, s maga Hitler 
ment Mariborba, hogy fel-

hívja követőit, hogy tegyék 
újra németté a vidéket. 

Miközben a szebbnél 
szebb tájakat és romantikus 
városrészeket látjuk a vetí-
tővásznon, van időnk törté-
nelmi eseményeket fölidéz-
ni, amiben az előadó segítsé-
günkre van, amikor az Ison-
zó folyóról beszél, amely ta-
lán az első világháború leg-
többet emlegetett, legközis-
mertebb hadi helyszíne volt, 
ahol a monarchia és Olasz-
ország seregei 1915 júniusá-
tól 1917 októberéig álltak 
szemben egymással, megho-
nosítva az állóháború kifeje-
zést, s vívva közben 12 véres 
csatát, amelyek során 1 mil-
lió 100 ezer olasz katona tűnt 
el, halt meg, míg a monar-

chia vesztesége 500 ezer főre 
tehető. A szintén elhíresült 
doberdói csatamező is fontos 
emlékhelye hát az európai 
történelemnek, ahol az em-
lékművön ez áll: „a halálban 
barátokká lettek a magyar 
és olasz katonafiatalok”.

Pusztuláshoz köthető – ha 
nem is véreshez – az az él-
mény is, amelynek úti kalau-
zunk részese lehetett, járt 
ugyanis egy olyan gazda-
ságban, ahol a hatalmas, 
XIX. századi filoxérajár-
vány által kiirtott szőlőfajtá-
ból – Európa szinte összes 
ültetvénye áldozatul esett a 
kórnak, s ami maradt, ahe-
lyett is új, ellenállóbb fajtá-
kat telepítettek – még őriz-
nek tőkéket, s a terméséből 

készült bort kuriózumként 
kínálják a mindenre vevő tu-
ristáknak. 

Az illendőség kedvéért 
megemlítendő – noha min-
denki tudja –, hogy az ország 
fővárosa Ljubjana, de az már 
kevésbé ismert, hogy az itt 
lévő mocsárban találták a 
világon a legrégebbi kerék-
maradványt. Nekünk ennél 
szomorúbb kötődésünk is 
van a szlovén székvároshoz, 
ami ráadásul közelgő ünne-
pünk kapcsán éppen aktuá-
lis is: szabadságharcunk 
bukása után az itteni börtön-
ben tartották fogva Batthy-
ány Lajos miniszterelnököt, 
innen szállították Pestre, 
ahol aztán kivégezték.

QQ -y-

Az olasz és a magyar hősök tiszteletére állított doberdói emlékmű

A városi környezet olyan jellegzetességei bukkannak elő, amelyek az 
utcákat járva rejtve maradnak előttünk

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!

MARCELLÉKSZER
Ajándékot keres? Meglepetést szeretne?
Kezdje nálunk a nézelődést!

Hatalmas árukészlettel és remek árakkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

ARANY ÉKSZEREK -30%, EZÜST ÉKSZEREK -50% KEDVEZMÉNNYEL!
Hozza törtaranyát és vigye el ékszerét

akár készpénz ráfizetés nélkül.

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS:
14K 9360 FT/GR
18K 12000 FT/GR

Vállaljuk ékszerek javítását, készítését.
ÓRAJAVÍTÁS, SZÍJCSERE, ELEMCSERE HELYBEN.

Cím: ÉRD, INTERSPAR Iparos u. 7.
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Tan ácsok csillagnézőknek
Láss, ne csak nézz! – ez az 
általánosan hasznosítható 
tanács nagyon igaz a csil-
lagászati megfigyelésre, s 
sejteti, hogy korántsem 
elég egy jó távcső ahhoz, 
hogy az ég titkait eredmé-
nyesen fürkésszük. Az 
Érdi Csillagászati Klub 
márciusi összejövetelén 
éppen ezért ezzel a címmel 
foglalta össze az előadó, 
Mádai Attila a legfonto-
sabb tudnivalókat a csilla-
gászati észlelésről.

Ha valakiről azt mondjuk, 
hogy amatőr csillagász, kü
lönösen tudatában kell len
nünk, hogy az amatőr kife
jezés itt semmiképpen nem 
minőséget jelez! Kizárólag 
azt takarja a megjelölés, 
hogy az illető nem hivatás
szerűen foglalkozik a csilla
gászattal, de ettől a tudása 
még nem feltétlenül marad a 
profiké mögött. Mádai Atti-
la – aki az Érdi Csillagásza
ti Klub alapítója, vezetője, s 
aki a kertjében épített kis 
csillagvizsgálóból kémleli 
az eget – kicsi gyerekkorá
ban szeretett bele az elsőre 
romantikusnak, titokzatos
nak tűnő tudományba, az 
lett volna furcsa persze, ha 
nem így történik, mert Mis
kolcon éppen az Uránia 
csillagvizsgálóval szemben 
laktak. De most nem erről, 
hanem aktuális előadásáról 
beszélgetünk, azokról a ta
nácsokról, ismeretekről, 
amelyek birtokában teljes 
pompájában tárulhatnak 
elénk az égbolt csodái, ami
kor egy távcsőbe pillan
tunk.

Mert mint megtudjuk, ez a 
bizonyos első pillantás bi
zony sokszor csalódást okoz, 
konkrétan szinte semmit 
nem lát a távcsőben a kezdő 
csillagnéző. Ennek egyik 
oka, hogy a szemünknek al
kalmazkodnia kell a fényvi
szonyokhoz. Amikor hirte
len erős fénybe lépünk, a pu
pillánk szinte azonnal ösz
szehúzódik, de a sötétséghez 
sokkal hosszabb idő alatt – 
akár 10–15 perc – tud alkal
mazkodni a látásunk. Már
pedig a csillagászat legfon
tosabb, legalapvetőbb mód
szere a vizuális megfigyelés, 
még akkor is, ha az asztrofo
tográfia mára már szinte 
csodákra képes.

Az égbolt fürkészésére elő
ször Galilei használt távcsö
vet az 1630as években, s fe
dezte fel vele a Jupiter holdja
it. Azóta a távcsövek is sokat 
fejlődtek, de ettől még lehet
nek – és vannak is – hibák, 
szennyeződések az optikán, 
amelyekről olykor nehéz el
dönteni, hogy a megfigyelt 
látványhoz tartoznake. 

Ilyenkor – árult el egy trük
köt Mádai Attila –, érdemes 
picit megmozgatni a távcsö
vet, az ilyenkor elmozduló 
pöttyök, foltok a lencséhez 
tartoznak, s így elkülöníthe
tők a megfigyelés tárgyától. 
Azzal sem árt valamelyest 
tisztában lenni, hogy mit is 
kell látnunk, amikor az ob
jektívhez illesztjük a sze
münket, hogy ne csak egy 
„pacát” érzékeljünk ott, ahol 
egy gyakorlott csillagász 
gyönyörű objektumokat lát.

A vizsgálódásban tehát 
fontos szerepe van a szub
jektív emberi tényezőknek – 
szögezzük le Mádai Attilával 
– de az eszközök, mint a táv
cső minősége és a körülmé
nyek sem elhanyagolhatók. 
A megfigyelésnek az egyik 
legnagyobb gátja a Föld lég
köre, ami állandó mozgás
ban van, különböző légréte
gek keverednek, s ennek a 
légpárnának a törésmutató
ja függ a hőmérséklettől, a 
páratartalomtól, a légnyo
mástól. Mindez befolyásolja 
a távcsőben megjelenő ké

pet, azért rendkívül 
fontos a „légköri nyu
godtság” – ahogy csil
lagászul mondják –, 
ahogy azt sem árt tud
ni például, hogy teli
holdkor nem igazán 
érdemes kicipelni a 
távcsövet a mezőre, 
mert a látvány koránt
sem lesz olyan, ami
lyet szeretnénk.

Azok, akik a klub 
prog ramjai révén 
mostanában ismer
kednek a csillagászat 
rejtelmeivel, ez alka
lommal igazán hasz
nos tanácsokat kap
tak, amelyeket bizton 
hasznosíthatnak majd 
valamelyik tavaszi 
csillagpartin, amire 
talán már nem sokat 
kell várni. n (mnp)Mádai Attila az Érdi Csillagászati Klub alapítója, vezetője

A kertbe épített kis csillagvizsgáló

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

Dr. Kovács Ildikó Lenke

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

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

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

www.foldrajzimuzeum.hu

orvos

2018. március 20. (kedd) 17.00 óra

Orvosként 
természeti katasztrófák

helyszínein Pakisztánban
és Indonéziában

Bezuk Zsolt

Steve Bezuk: 
Egyedül az Amazonason

 könyvkiadó

Könyvbemutató 18:00
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A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE Érdi Szervezete és
A MAGYAR ASSZONYOK ÉRDEKSZÖVETSÉGE

tisztelettel hívja Önt és kedves Családját

   2018. március 13-án 18 órára
a

HÓDÍTÓ ISZLÁM
- ÖNGYILKOS EURÓPA? 

című pódiumbeszélgetésre,
ahol vendégeink lesznek:

Ft. Dr. MÁRFI  GYULA 
veszprémi érsek

Dr. SPEIDL  BIANKA
vezető kutató, a Migrációkutató Intézet munkatársa

SZŐNYI  KINGA
a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke

Helyszín: Érd-Parkvárosi Közösségi Ház
(Érd, Gépész u. 14. - az INTERSPAR mellett)

 MINDEN  ÉRDEKLŐDŐT  SZERETETTEL  VÁRUNK!

A rendezvényen való részvétel ingyenes!

„A Szentatya sokkal többet tud mind az iszlámról, mind a 
migrációról, mint azt mi az egyoldalú híradások alapján gon-
doljuk róla. (...) hangsúlyozta, hogy a nemzeti sajátosságokat 
meg kell őrizni, hogy a gyökereinkhez ragaszkodnunk kell. ”

   Már Gyula veszprémi érsek,
Vatikáni Rádió, 2017. november 23.

MEGHÍVÓ

 HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
A pályázat nyertesei pénzdíjazásban részesülnek!

Tervek beadási határideje: 2018.04.13.

ÉLŐFESTÉS ÉRD FŐTERÉN  2018.05.05.
Részletek: www.szepesmk.hu

Téma:
STREET ART ALKOTÓI PÁLYÁZAT

ÉRD•2018

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

Civilek is segítettek átvészelni a hideget
Civil összefogással jutott meleg ruhához, tartós élelmi-
szerhez az érdi Hajléktalanellátó. Az adományokból 
mintegy százötvenen részesülnek – nemcsak a szálló 
lakói, hanem a nagyon rossz körülmények közt élő em-
berek is. Az adományok nagyon jól jönnek, hiszen a hi-
degben gyorsabban elhasználták a kis tartalékaikat.

Harminckét zsák meleg 
ruha, lábbeli, száz doboz 
májkrém, több mint nyolc-
van doboz szárított leves, 
kávé, tea, gyümölcs, kenyér, 
cukor, gulyáskonzerv, papír 
zsebkendő, lekvár és még 
számtalan adomány érke-
zett pár óra alatt a Hajlékta-
lanellátóhoz február utolsó 
napján. Az akció civil kezde-
ményezés volt, Endrész Csa-
ba hirdette meg egy közös-
ségi oldalon, és nemcsak is-
merősök, barátok csatlakoz-
tak hozzá, hanem számtalan 
támogató, és az ÉRDdel 
együtt segítő csoport is. 
Mint Endrész Csabától meg-
tudtuk, tavaly is szervezett 
ugyanilyen akciót, hasonló 
sikerrel. A Hajléktalanszálló 
lakóit az adományokon kívül 
még egy meglepetés várta a 
közelmúltban: hat jegyet 
kaptak ajándékba az ÉRD–
Vasas meccsre a kézilabda-
klubtól; ez hatalmas öröm 

volt, mert a lakók közt akad 
sok ÉRD-szurkoló is.

– Nem számítottunk ilyen 
mennyiségű adományra. 
Mind a százötven ellátot-
tunk részesül ezekből a tar-
tós élelmiszerekből, meleg 
ruhaneműkből. A beérke-
zett adományokat folyama-
tosan osztjuk szét – mondta 
lapunknak Stehlik Kriszti-
án, a Hajléktalanellátó egy-
ségvezetője. A százötven el-
látottból negyvenöten a 
szállón élnek, illetve az éjje-
li menedéken éjszakáznak. 
Nagyon sokan élnek azon-
ban az otthonukban rendkí-
vül rossz körülmények kö-
zött – őket az utcai szociális 
munkások, illetve a szociá-
lis gondozók rendszeresen 
látogatják, segítik élelem-
mel, meleg ruházattal, sőt, 
fával is. 

– Az Ökumenikus Segély-
szervezettől kaptunk tüzelőt 
a közelmúltban: irtásból si-

került szereznünk három 
kisteherautónyit, emellett 
négy kalodányi hasított fát 
is kihordtunk. Igyekszünk 
mindenkit átsegíteni ezen a 
nehéz időszakon. Bár az idő 
melegszik, a java még csak 
most jön: a nagy hidegben 
gyorsabban felhasználták 
az emberek a kis tartalékai-
kat, legyen szó élelmiszerről 
vagy tüzelőről. Attól tar-
tunk, sokaknak lesz szüksé-
gük hirtelen segítségre az 
idő enyhülésével is. Ezek az 
adományok ezért is jelente-
nek hatalmas segítséget – 
tette hozzá Stehlik Kriszti-
án, akitől megtudtuk azt is: a 
szálló és az éjjeli menedék 
százszázalékos kapacitás-
sal üzemelt a nagy hidegben, 
és nem volt olyan nap, hogy 
ne vette volna igénybe valaki 
a nappali melegedőn kiala-
kított túlélési pontot. Aki 
odabent éjszakázik, annak 
reggelit rendszeresen bizto-
sítanak, vacsorát heti négy-
öt alkalommal. Van, hogy 
meleg étel, máskor zsíros 
kenyér kerül az asztalra – 
ezt ugyanis adományokból 
biztosítják. Kétfogásos, me-
leg ebédhez a nappali mele-

gedőben juthatnak a rászo-
rulók, heti ötször, önkor-
mányzati forrásból. 

– A nagy hideget átvészel-
tük, mindössze egyetlen 
olyan ember volt, akit nem 
sikerült rábeszélni, hogy az 
utcáról bejöjjön a melegre – 
zárta szavait Stehlik Krisz-
tián.

Nemcsak a Hajléktalanel-
látó, hanem a polgárőrség is 
segítette tűzifával az érdie-
ket a nagy hidegben: a pol-
gárőrök tizennégy címre 
szállítottak felhasogatott fát 
– amit korábban felajánlás-

ként kaptak – az elmúlt hé-
ten. A rendkívüli hidegben 
tüzelővel, pokróccal, teával 
felszerelkezve látogattak el 
a tőlük segítséget kérőkhöz.

– Próbálunk segíteni ab-
ban is, hogy további tüzelő-
höz jussanak a rászorulók: 
vagy a szociális intézmény-
rendszeren keresztül, vagy 
felajánlók segítségével. Ta-
valy is ugyanígy segítettünk 
a téli időszakban – mondta 
lapunknak Macsotay Tibor, 
az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület elnöke.

QQ ÁdÁm KAtAliN

Még igényelhető a tüzelőtámogatás!
A fűtési szezon végéig igényelhető a tüzelőtámogatás 
az önkormányzatnál. Ez természetbeni támogatás, 
ami egy fűtési idényben – október 15-e és április 15-e 
között – csak egy alkalommal állapítható meg. Akik 
még nem kérték és kapták meg ezt a segítséget, és 
megfelelnek a feltételeknek (a támogatás jövedelem-
függő), még élhetnek a lehetőséggel. Azok is igényel-
hetik, akik gázzal vagy árammal fűtenek. Értesüléseink 
szerint ebben a szezonban mintegy négyszázan része-
sültek tüzelőtámogatásban. 

TŰZIFA
TTűűzziiffaa rröönnkkbbeenn
ééss kkaallooddáábbaann!!

ÉÉrrdd, FFeellssőőuuttccaa 3311/AA •• 0066330099550099881166 •• wwwwww..ttuuzziiffaakkeerr..hhuu
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MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2030 érd, szamos utca 10-12. alatti gyártóhely és kutatólaboratórium

sajtóközlemény
Új Radioaktív gyógyszeR előállítási eljáRás kifejlesztéséRe iRányuló kutatásfej-
lesztési projekt vette kezdetét
a medi-radiopharma kft. 2030 érd szamos utca 10-12 alatti kutatólaboratóriumában a vállalkozás
új kutatásfejlesztési projektje kezdődött meg 2018. januárjában. a projekt új rekombináns serum albu-
min alapú radiofarmakon előállítási eljárását kívánja kidolgozni. a projekt a széchenyi 2020 program
keretében, a „vállalatok k+f+i tevékenységének támogatása” című, vekoP-211-15 kódszámú felhívás
alapján 62,88%-os támogatási intenzitással, mintegy 220,28Mft vissza nem térítendő európai uniós
támogatás segítségével valósul meg.
A MEDI-RADIOPHARMA Kft. jelen projektjében saját tapasztalataira alapozott, önálló K+F+I tevékenysége
révén jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes eljárásokat, nevezetesen új, rekombináns
serum albumin alapú radiofarmakon előállítási eljárását kívánja kidolgozni.
Az új eljárás eredményeképpen jön majd létre tüdő SPECT/CT illetve PET/CT készülékekkel történő vizsgála-
tára alkalmas, 99m-Tc (gamma sugárzó) és a 68-Ga (pozitron sugárzó) izotópokkal jelezhető rekombináns se-
rum albumin alapú radiofarmakon készlet prototípusa, steril, pirogénmentes formában, liofilizálva. A projektben
végrehajtandó kémiai, radiokémiai és állatkísérletes vizsgálatok segítségével olyan, validált-előállítási eljárást
tartalmazó dokumentáció kerül majd a cég által összeállításra, amely alkalmas gyógyszerként hazai és külföldi
regisztrációra.
Fejlesztés célja: A tüdő SPECT/CT illetve PET/CT készülékekkel történő vizsgálatára alkalmas új, rekombináns
serum albumin alapú 99mTc és 68Ga izotópokkal jelölhető radiofarmakon előállítási eljárásának kifejlesztése.
Projekt elemei:
– alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés (személyi jellegű ráfordítások, anyagbeszerzés, K+F szakmai szol-
gáltatás igénybevétele)

– eszközbeszerzés, építés
Várható befejezés: 2019.december
A fejlesztés eredményeként 5 új K+F munkahely jön létre.
A projektről bővebb információ a www.mediradiopharma.com oldalon olvasható.
További információ:
MEDI-RADIOPHARMA KFT.
Dr. Jánoki Győző
2030 Érd Szamos utca 10-12.
tel: +36 (30) 952 4683; +36 (30) 900 1483
email:gy.janoki@mediradiopharma.hu; g.janoki@mediradiopharma.hu

MEDI-RADIOPHARMAKft. VEKOP-2.1.1-15-2016-00082

Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig Telefon: 06-23/520-117

E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE

56
25

13

11ajánló  | 2018. március 7. |

A SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
szeretettel meghívja

2018. március 8-án 11 órára

Pócsiné Sivák Erzsébet 
autodidakta festő 

Álmaimat nem feledve
című kiállításának megnyitójára 

Közreműködnek: Pomázi Zoltán zeneszerző, előadóművész, Szeghy 
Karolina meseíró, az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola diákjai és az Érdi 

Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákja

A kiállítás 2018. március 8-tól március 22-ig tekinthető meg. K 12–17, CS 
15–18 óra között

A Régi Parkvárosi Közösségi Ház 2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 204-206 
A kiállítás a Szociális Gondozó Központtal együttműködve valósul meg
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előzze meg a bajt!

Amplifon Hallásközpont
Érd, Budai út 28.
Tel.: 06 23 522 802

amplifon.hu

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

Ha igennel válaszolt a kérdésekre, Önnél hallásprobléma tünetei
jelentkezhetnek. Kérjen időpontot ingyenes Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba 2018. március 7-től 23-ig.
Rendel: Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész és audiológus szakorvos,
Dr. Szőnyi Magdolna fül-orr-gégész és audiológus szakorvos
és Polyefkó Zsuzsanna audiológus.

HIRDESSEN ÖN IS
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának

hetilapjában 25 300 példányban

ElÉRHEtőSÉGEk:
E-mail: ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

Telefon: 06-23-520-117

Keresse minden héten a postaládájában!
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GGyyeerrmmeekk ggyyóóggyycciippőő
oorrvvoossii
rendelvényrerendelvényre
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ÉÉÉÉrd, Ribizke utca 8.
TTTeeelll.: 000666-333000///99940-666777333555
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

333000 nnaapppp aalllaatttttttt!!!
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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
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
Kiállítás az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére 6–18 

éves diákoknak meghirdetett 
rajzpályázatra beérkezett 
munkákból
A tárlatot megnyitja Regős Ágnes kép-
zőművész, rajz-és médiaszakos tanár. A 
díjakat átadja Tulipán Kincső diák-alpol-
gármester
Március 9-én, péntek 15 órakor

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

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

KERTBARÁTKÖR
„Csillagvirág” túra
Kirándulás a Beliczay szigetre
Találkozás Érd Ófalu, Termálhotel parko-
lója. Bővebb információ: 06-30-5494-230
Március 11-én, vasárnap 10 órától

ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Ilka Gábor szobrász kiállítása
A kiállítást megnyitja Wegenast Róbert 
díszlettervező, festőművész. Közremű-
ködik Szigeti Eszter ének és Varga Zoltán 
zongora
Március 23-án, pénteken 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

PROGRAM
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Minden pénteken, 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Minden pénteken, 14 órakor
Ökofilmklub
Szabadság és/vagy szabadkereskedelem: 
Seattle 5 napja
A belépés ingyenes
Március 10-én, szombaton 18 órakor
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek. A részvétel ingyenes
Március 13-án, kedden 9 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Hódító iszlám – öngyilkos Európa?
Pódiumbeszélgetés a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége szervezésében
Március 13-án, kedden 18 órakor
Senior torna
Minden szerdán 8.30 órakor
Szenior Örömtánc
Minden szerdán 14.30 órakor
Kerekítő
Zenés gyerekfoglalkozás
Március 14-én, szerdán 10 és 10.45 órakor
Ovis torna
Minden szerdán 16.15 órakor

ELŐZETES
A szorgos és a lusta lány
Mesejáték 1 felvonásban
Ajánlott 3 éves kortól. Belépőjegy: 750 Ft
Március 25-én vasárnap 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő szün-
nap, kedd-péntek 10–17 óráig, szombat-va-
sárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
VERNISSZÁZS
A felfedezők köztünk vannak

Szalay-Berzeviczy Attila fotókiállításának 
megnyitója
Március 13-án, kedden 17 órakor

MÚZEUMBARÁT KÖR
Kovács Ildikó Lenke: Orvosként 
természeti katasztrófák helyszínein 
Pakisztánban és Indonéziában című 
előadása
Steve Bezuk: Egyedül az Amazonason 
című könyvét bemutatja Bezuk Zsolt 
könyvkiadó
Március 20-án, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

r

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
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Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól 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
Az 1848/49-es polgári forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulójára emlé-
kezünk. Március hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint. Március hónapban

BABA-MAMA KLUB
Március 9-én, pénteken 10 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 12., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

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

MárciuS 13., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép                                                                                                                                        
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Berki Tamás Band 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–FC Ajka 
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

MárciuS 14., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem    
21:00 illényi Katica & Vendégei 
  Tavaszi Koncert a Zeneakadémián 2008

23:00 Egy nap a világ
 útifilm
23:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
 0:00 Fény-kép
 dokumentumfilm 
 0:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:45 Híradó
 1:00 Tűzijáték

MárciuS 15., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Katolikus ünnepeink
 Nagyböjt – Felkészülés a húsvétra
19:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:20 Sztárportré 142. rész
20:50  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Siófok KC
22:00 Kempo  
 sportmagazin
22:15  Kor Kontroll Percek 
22:35 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:05 Mozgás
 sportmagazin
23:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
 0:05 Katolikus ünnepeink
 Nagyböjt – Felkészülés a húsvétra
 0:40   Híradó
 0:55 Tűzijáték

MárciuS 16., PÉNTEK
19:00 Katolikus ünnepeink
 Nagyböjt – Felkészülés a húsvétra
19:35 Sztárportré 142. rész
20:05  Kor Kontroll Percek 
20:25 illényi Katica & Vendégei 
 Tavaszi Koncert a Zeneakadémián 2008

22:25 Egy nap a világ
 útifilm
22:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:55 Mozgás
 sportmagazin
 0:25 Tűzijáték

MárciuS 17., SZOMBAT
19:00 Katolikus ünnepeink
 Nagyböjt – Felkészülés a húsvétra
19:35 Kor kontroll Percek 
19:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:25 Mozgás
 sportmagazin
20:55 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:25 illényi Katica & Vendégei 
 Tavaszi Koncert a Zeneakadémián 2008
23:25 Bibliai Szabadegyetem    
 0:25 Tűzijáték

MárciuS 18., VASárNAP
19:00 Katolikus ünnepeink
 Nagyböjt – Felkészülés a h0úsvétra
19:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:05 Sztárportré 142. rész
20:35 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:05 illényi Katica & Vendégei 
 Tavaszi Koncert a Zeneakadémián 2008
23:05 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
23:35 Mozgás
 sportmagazin
 0:05 Fény-Kép
 kulturális magazin
 0:35 Polgár-társ
                     vallás, nemzetiség, civil társadalom  
 1:05  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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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 államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (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 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

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

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

vagy felsőoktatásban szerezett 
gazdasági szakképzettséggel kell 
rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) 
bekezdése szerinti nyilvántartásban 
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 benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

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 
vonatkozóan.

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 Polgármestere 

címére történő megküldésével (2030 

Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítószámot: 14/9930-

3/2018., valamint a beosztás 

megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, 

rendje: a pályázatokat postai 

úton, a mellékletekkel együtt 3 

nyomtatott példányban, fizetési igény 

megjelölésével kérjük benyújtani. 

A pályázat elbírálásának 

határideje: 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 megelőzően 

a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének 

megfelelően létrehozott legalább 3 

fős bizottság hallgatja meg;

•	 a közalkalmazotti jogviszony 3 

hónapos próbaidővel, határozatlan 

időre szól.

Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Bolyai János Általános Iskola

intézményvezető (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, 
2018.08.01–2023.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Erzsébet utca 24–32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a köznevelési intézmény 
vezetőjének feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyeket a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint 
a(z) pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola/egyetemi szintű végzettség 

és tanítói/tanári szakképzettség 
a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) 
bekezdésében foglaltakat is 
figyelembe véve;

•	 legalább öt év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz tanóra 
vagy foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlat;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet és annak 

igazolása, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé;

•	 a nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás 
vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás;

•	 pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői 
szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 az intézmény vezetésére vonatkozó 

program, amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket;

•	 az álláshely betöltéséhez szükséges 
végzettség, szakképzettség 
meglétét igazoló okmányok 
másolata;

•	 pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői 
szakképzettség meglétét igazoló 
oklevél másolata;

•	 a pályázó legalább 5 év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz tanóra 
vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlatát igazoló, munkáltató 
által kiállított dokumentum 
(munkáltatói igazolás munkakör, 
illetve óraadó esetén az 
ellátott szakos tanári feladatok 
megnevezésével);

•	 90 napnál nem régebbi eredeti 
hatósági bizonyítvány a büntetlen 
előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé;

•	 a pályázó szakmai önéletrajza;
•	 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, 

hogy hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik 
személlyel közléséhez);

•	 a pályázó aláírt nyilatkozata 
arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos 
kezeléséhez, továbbításához;

Hiánypótlásra a pályázat beadási 
határidejét követően nincs 
lehetőség.
A beosztás betölthetőségének 
időpontja: a beosztás legkorábban 
2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. március 29. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sárközi Márta, a Tankerületi 
Központ Igazgató Asszonya nyújt, a 
+36-30/381-3995-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Emberi Erőforrások Minisztere 
címére történő megküldésével 
(Érdi Tankerületi Központ 
2030 Érd, Alispán utca 8/a.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: TK/123/349-
3/2018, valamint a beosztás 
megnevezését: Érdi Bolyai János 
Általános Iskola Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének kikérése után 
az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. július 13.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
pályázatot írásban, három azonos 
szövegű és mellékletű példányban 
(kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés 
nélküli példányban), zárt borítékban 
kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi 
Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 
8/A). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- 
Érdi Bolyai János Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a kk.gov.hu/
erd honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási 
időpontja: 2018. február 27.
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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 
időtartama: határozott idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési 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 tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági 
feladatokat, gondoskodik a 
szakhatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításáról, 
a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 
érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési 
szabályzatban 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 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő 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 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat;

•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 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 
határideje: 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 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-
5/2018., valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági 
ügyintéző.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 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 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési 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 tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági 
feladatokat, gondoskodik a 
szakhatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításáról, 
a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat;

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

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 

érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési 
szabályzatban 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 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű 

magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő 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 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat;

•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 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 
határideje: 2018. 03. 29. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Kujáni Beáta Hatósági 
csoportvezető nyújt, a 23-522-300/236-
os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

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

A pályázat elbírálásának 
határideje: 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.



Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le

a bevándorlás útjában
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

ÁLLAMI ÜNNEPSÉG | Március 15. 14 óra, Budapest, Kossuth tér

Beszédet mond Orbán VikBeszédet mond Orbán Viktortor

9 órakor
ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS A KOSSUTH TÉREN

10 órától 18 óráig
INGYENES CSALÁDI PROGRAMOK A BUDAI VÁRBAN

Térzene a Dísz téren ∙ Népzene és táncház a Hadik-szobornál ∙ 
Koncertek és gyerekprogramok a Szentháromság téren és a Várkert Bazárban ∙ 

Forradalmi Forgatag a Hadtörténeti Múzeumban ∙ Kalandos időutazás 
az Országos Levéltárban ∙ Próbatételek és vetélkedők a Táncsics-börtönben ∙ 

Hazai fi nomságok a Budavári Vásári Forgatagban ∙ Történeti séta és tárlatvezetés 
a Budapesti Történeti Múzeumban
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Óvo dai Szakmai Napok, 
 a mozgás jegyében
Huszadik alkalommal rendezik meg idén az Óvodai 
Szakmai Napokat az érdi önkormányzati óvodák. Az 
előadások, bemutatók idén főleg a mozgással, mozgás-
fejlődéssel kapcsolatosak.

A nagy hagyományú ren-
dezvénysorozat annak ide-
jén a Tusculanum Óvodá-
ból indult; az idei megnyitót 
is ugyanez az intézmény 
tarthatta meg, március 
6-án, míg a záró rendez-
vényre 29-én kerül majd 
sor, a Harkály Óvodában.

A szakmai napokon min-
den önkormányzati óvoda 
részt vesz: előadásokat, be-
mutatókat, foglalkozásokat 
szerveznek, elősegítve a 
pedagógusok szakmai 
megújulását. Az óvónők be-
tekinthetnek más intézmé-
nyek szakmai életébe, meg-
oszthatják tapasztalatai-
kat, vendégül láthatják 
nemcsak egymást, hanem 
a tanítókat, sőt, a szülőket 
is, hiszen a rendezvények 
nyilvánosak – hangsúlyoz-
ta lapunknak Szénásiné 
Mászáros Márta, az Érdi 
Kincses Óvoda intézmény-
vezetője.

– Az idei programok fó-
kuszában a mozgás, moz-
gásfejlődés áll. Nem vélet-
lenül: ez a 3–6 éves korosz-
tály fő tevékenysége. A ki-
alakult, koordinált, rende-
zett mozgás segít megala-
pozni, fejleszteni a tanulá-
si készségeket, ami elen-
gedhetetlen a későbbi sike-
res iskolai élethez – hang-
súlyozta az intézményve-
zető.

Az Óvodai Szakmai Na-
pok alulról építkező rendez-
vénysorozat: az előadókat a 
tagóvodák választják ki. 
Idén is több vendégelőadó 
érkezik az érdi óvodákba 
(többek közt Winklerné Hi-
rippi Irén gyógypedagó-
gus, Kovács Henrik nép-
tánctanár, dr. Sári Erzsébet 
belgyógyász és természet-
gyógyász, Molnár Ildikó 
Éva oligofrénpedagógus, 
logopédus), lesznek zenés, 
játékos foglalkozások (pél-
dául az Áldás együttessel), 
és különféle bemutatók az 
óvó nénikkel. A kutyaterápi-
ától az AFGÉS-módszeren 
át a népi játékokig számta-
lan programon vehetnek 
részt szakmabeliek és ér-
deklődők egyaránt – ezek a 
programok természetesen 
ingyenesek. Érdekesség, 
hogy az idei sorozat nem az 
óvónők játékos vetélkedőjé-
vel, hanem egy háromalkal-
mas akkreditált szakmai 
továbbképzéssel zárul, 
amelynek témája a néptánc 
és népi játék alapú készség-
fejlesztés lesz. A továbbkép-
zés önkormányzati támoga-
tással valósul meg.

A szakmai napok prog-
ramjáról bővebb informá-
ciók az óvodákban, illetve 
az ÉrdMost honlapon ta-
lálhatók.

QQ Á. K.

A szenes vasaló és  
a húsdaráló találkozása
Úgy kezdődött minden, mint egy hagyományos bábelő-
adáson. Jött egy színész, bizonyos Simon Attila, a zongo-
rájával meg a kellékes bőröndjével (ez zárva volt – ami-
nek később lesz jelentősége), jöttek a gyerekek és az 
óvónők a Béke térről és Parkvárosból, a Szivárványból. 
Aztán történt valami, ami a gyerekeket hangos lelkese-
déssel, az óvó néniket pedig döbbenettel töltötte el.

Martenica volt március 
1-jén, az a bolgár ünnep, 
amiben távozásra próbálják 
bírni a telet a bolgárok – ez 
adta az apropóját, hogy bol-
gár mesenapot rendezzenek 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár gyerekkönyvtárá-
ban, amire Hadzsikosztova 
Gabriella tanácsára Simon 
Attilát hívták el, és ő készsé-
gesen el is hozta a Kézenfek-
vő mesék című előadását 
négy, gyerekkorának meg-
határozó meséjével együtt. 

Meghallgathattuk a két 
kisgida esetét a híddal és 
egymással, aztán megis-
merkedtünk az ezüst kó-
csag és a szürke gém re-
ménytelenül aszinkron sze-
relmével és a színész bábpa-
pagájával, végül pedig a 
farkassal, aki a sok megpró-
báltatás után inkább a vege-
tarianizmust választotta. A 
mesék között pedig a szí-
nész a zongora mögé ült és 
zenélt, énekelt a gyerekek 
aktív részvételével. Mindeb-
ben nincs semmi szokatlan. 
És ha azt mondom, hogy a 
két kis kecskegidát, a darut 
és a kócsagot csupán a szí-
nész jobb és bal keze adta 
elő? Vagy hogy a farkas nem 

volt más, mint egy régi, sze-
nes vasaló?

Az óvónők és a gyerekek is 
ugyanilyen csodálkozással 
az arcukon fogadták a hely-
zetet, mint ahogy most önök 
olvashatják e sorokat. A kü-

lönbség az, hogy ott, a könyv-
tárban megtörtént a csoda: a 
jobb és a bal kéz előbb két kis 
kecskegidává alakult, akik 
leszorították egymást a híd-
ról, aztán veszekedő, epeke-
dő, szárnyaló és lezuhanó 
madarakká változtak. És 
igen, a régi szenes vasaló 
szája az ordas farkas félel-
metes fogait rejtette, a lánc-
szem a gyermekláncfüvet, a 
kulcs a nyitnikéket, az olló a 

kecskét, a húsdaráló a lovat. 
(Ezek voltak előző életükben 
– legalábbis ezzel zárták rö-
vidre a témát a színész és a 
gyerekek, és onnantól kezd-
ve már senkinek semmi két-
sége nem akadt a szereplők 
kiléte felől.) A gyerekek épp-
olyan izgatott zsivajjal szur-
koltak a két madár szerelmé-
nek, illetve épp oly vehemen-
ciával akarták legyőzni a 
farkast, mintha azt nemhogy 
bábbal adták volna elő, de va-
lódiak lettek volna. Kétségte-

lenül nagy szerepe volt ebben 
a színésznek, aki szinkron-
színészeket megvető hangjá-
tékkal, illetve finom kézmoz-
dulatokkal képes volt felül-
tetni a közönségét egy va-
rázsszőnyegre, hogy elutaz-
zanak ezeknek a meséknek a 
világába. De ami kellett 
mindehhez, ami nélkül ez az 
egész varázslat nem sikerül-
hetett volna, az a gyerekek 
képzelőereje volt.  Q JAN

Simon Attila, a Malko Teatro társulatának tagja elvarázsolta a kicsi-
ket és a nagyokat is
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Gyermekszemészet Érden
Ön tudta, hogy van gyermekszemészet Érden? Tudta,
hogy időpont egyeztetést követően gyorsan, egyszerű-
en végeznek Érden iskola előtti szűrővizsgálatot, jogo-
sítvány hosszabbításhoz szükséges szemvizsgálatot,
szemészeti munka alkalmassági vizsgálatot és az
egyéb szembetegségek szűrését? Mindez nem vízió,
hiszen az Intersparban található Optik Trend üzlet-
ben, magas színvonalú szakmai tapasztalattal várják
az ügyfeleket.

Az Optik Trend egy olyan
családi vállalkozás, amely
2006 óta az egyik legjobb
ismerője az optikai piac-
nak, hisz azóta az ország
legtöbb látszerész kisüzle-
tét kiszolgálta saját már-
kás optikai kereteivel,
ugyanis közvetlen beszállí-
tója három olasz és egy me-
xikói márkának, így üzle-
tük polcaira közvetlenül a
gyártósorról kerülnek a

legújabb divatnak megfele-
lő termékek.
Az Optik Trend nem tit-

kolt célja, hogy szakképzett
munkatársaik segítségével
a lehető legtökéletesebb lá-
tásélményt nyújtsák a páci-
enseknek, rövid határidők-
kel, barátságos kiszolgá-
lással jutányos áron.
Az Optik Trendnél a mi-

nőségi munka egyik fokmé-
rője, hogy a legkorszerűbb

technológiá-
val dolgoz-
nak, az üzlet
munkatársa-
it folyamatos
továbbkép -
zésekkel tá-
m o g a t j á k ,
amely a mi-
nőség i ki-
s z o l g á l á s
egyik garan-

ciáját jelenti a hétközna-
pokban.
Az Optik Trend olyan ki-

váló szakemberekkel dolgo-
zik együtt, mint Dr. Móricz
Gabriella szemész szakor-
vos, valamint Varga Tünde
optometrista.

Az Optik Trendnél külön
odafigyeléssel és gonddal
készítik a speciális- a prog-
resszív és a több fókuszú
szemüvegeket. Fontos ki-
emelni azt is, hogy nagyon
sok féle keretből tudnak vá-
lasztani a vásárlók minden-
kinek a pénztárcájához iga-
zítottan.
Az Optik Trend számára

mindenki egyaránt fontos,
azonban nagy hangsúlyt
fektetnek a gyerekekre is,
hisz pontosan tudják, hogy
a gyermekszemészeti vizs-
gálat egy speciális, külön
tapasztalatot, tudást igény-

lő szakorvosi vizsgálat. A
gyermekszemészet fontos-
sága ma már teljes mérték-
ben megkérdőjelezhetet-
len, hiszen a környeze-
tünkből hozzánk beérkező
információk döntő többsé-
gét szemünkön keresztül
kapjuk – így gyermekünk
jövője is igen nagymérték-
ben függ attól, hogy látása
tökéletes-e.

Végül, de nem utolsó sor-
ban az Optik Trendben az is
megtalálja számításait,
akinek nincs szüksége lá-
tásjavító szemüvegre, hi-
szen a legdivatosabb nap-
szemüvegek és kiegészítők
széles választékából talál-
hatjameg a számára legjob-
bat. Szavazzon Ön is bizal-
mat az Optik Trendnek!

(x)

GYERMEKSZEMÉSZET

OPTIK TREND
bejelentkezés:

Iparos u. 5 INTERSPAR

iskola előtti szűrő vizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 
szürkehályog, zöldhályog és szemfenéki meszesedés szűrése

+36 70 94 94 996

19helyi érték  | 2018. március 7. |

Pap írvarázslók
Csattogtak az ollók, jártak a kis kezek a ragasztóktól a 
papírokig és vissza, lelkesen barkácsoltak a Kutyavári 
ovisok múlt szerdán. Amiben nem is lenne semmi rend-
kívüli. Csakhogy ezúttal a szüleik is csatlakoztak hoz-
zájuk, hogy együtt készítsenek valami újat papírból az 
újrapapír világnap alkalmából.

A Kincses Óvoda Kutyavá-
ri Tagóvodájának nem kell 
egy jó ötletért a szomszédba 
szaladnia: gyerkőcei egész-
ség- és környezeti nevelésé-
ért folyamatosan újabbnál 
újabb programokat, akció-
kat szerveznek, aminek se-
gítségével a kicsik számára 
is érthetővé és átélhetővé te-
szik mind az egészségmeg-
őrzés, mind a környezetvé-
delem fontosságát.

Az újrapapír világnapja a 
természetvédelmi világna-
pok között viszonylag fiatal 
és egyelőre nem olyan közis-
mert. A Kutyavári Tagóvodá-
ban az újrapapír nap alkal-
mából Csernyák Györgyi 
tagóvoda-vezető azt fundálta 
ki, hogy barkácsolással teszi 
ezt a témát kézzelfoghatóvá a 
gyerekek számára – a szülők 
részvételével. Azt már az 
óvónők fantáziájára bízta, 
melyik csoport mit alkot a pa-

pírból, így születhettek aztán 
a kisebbek keze közül a Róka 
csoportban tulipánok vagy 
igazi pelyhes kiscsibék, szí-
nes lepkék WC-papírgurigá-
ból, színes újságpapírból és 
félelmetes, tüzet okádó sár-
kányok tojástartóból az Őzi-
ke csoport nagyobb gyerkő-
ceinek köszönhetően, hogy 
csak egy pár példát említ-
sünk.

 Mindeközben pedig azt is 
megtanulhatták, hogy nem 
feltétlenül kell rögtön kidobni 
a használt papírt, mert lehet 
abból még szép vagy akár 
hasznos dolgokat is varázsol-
ni, ahogy azt már Zachárné 
Ludányi Irén óvónő magya-
rázza. – A papír újrahaszno-
sítására neveljük a gyereke-
ket. Arra, hogy ne dobják ki a 
szemetet, hanem újra fel-
használják azt. 

– Hogyha gyerekként ezek 
az apróságok tudatossá vál-

nak a mindennapokban, ak-
kor felnőttként is környezet-
tudatosan élik majd az életü-
ket – magyarázza ezt már 
Csernyák Györgyi tagóvoda-
vezető, hogy miért jó, ha kis-
gyerekkorukban találkoz-
nak az ovisok a környezetvé-
delemmel és azon belül pél-
dául az újrahasznosítással – 

teszem azt úgy, ha sárkányt 
készítenek a kidobásra ítélt, 
üres és már elvileg semmire 
sem kellő tojástartóból. 

Szerda délután sárkányok 
és pelyhes pipik születtek az 
oviban, de ha hosszabb tá-
von nézzük, egy, talán a mi-
énknél környezettudatosabb 
és környezetbarátabb gene-

ráció cserepedik a Kutyavá-
rihoz hasonló óvodáknak, 
azok vezetőinek és pedagó-
gusainak, és nem kevésbé a 
szülőknek köszönhetően, 
ami reményt adhat, hogy a 
Föld élhető bolygó lesz még a 
gyermekeink gyermekei és 
unokái számára is. 

QQ Jakab-aponyi noémi

A Róka csoportban tulipánok vagy igazi pelyhes kiscsibék készültek
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Ha örökbe fogadná Kormit vagy Didit, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. 

Gaz  dikereső

Kormi kis-közepes termetű, 
5–6 év közötti kan kutyus. Túl-
áradóan kedves, mozgékony, 
eddigi életében nem sok törő-
désben részesült, ezért hálás 
minden jó szóért. Kertes ház-
ba, elsősorban egyedüli ked-
vencnek ajánljuk, mert más 
kutyákra néha féltékeny.

Didi, hihetetlen, de ez az ere-
deti neve. Barátságos, kistes-
tű kutyus, napokig kóborolt, 
mikor egy állatbarát megsaj-
nálta és behozta a menhely-
re, eredeti gazdáját nem ta-
láltuk meg. 5–6 év körüli, 
ivartalanított szuka, benti 
tartásra szeretnénk adni.

Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

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

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

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

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

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

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

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

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

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

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

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

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

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

Sóskúton dolgozni?

Automata-gépsor
kezelőt keresünk

Önéletrajzokat
MAPEI KFT.,

2040 Budaörs, Pf. 6. és
allas@mapei.hu címekre

kérjük elküldeni.

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély
Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom. Ez a csapat összetart jó-
ban-rosszban”

(Zsitnyányi Ottó raktáros)
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti, komissiózó munkatárs
(Szigetszentmiklós)

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

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
56
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

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

Tojójérce 19 hetes, vörös 1500 Ft/
db áron eladó. 06-30-241-7729

TELEK

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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VEGYES

Volt diósdi lakos eltartási szerző-
dést kötne idős nénivel, vagy
bácsival. Egészségügyben dol-
gozó, leinformálható hölgy va-
gyok. 06-30-5252530

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek ingatlanért. 06-20-
629-0916 (érdeklődni 17 óra
után)

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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ÁLLÁST KÍNÁL REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 56
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

20 éveműködő diósdi könyvelőirodába
gyakorlattal rendelkező

könyvelő munkatársat
keresünk.

zsolt@ihkft.hu 06-30-9866654
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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
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Gépész szakirányú végzettséggel
keresünk kollégát törökbálinti
irodaházba. Munkaidő hétköz-
nap 8-17-ig. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.

Tűzifa telepre rakodói és sofőr
munkakörbe kollegát keresünk.
„B” kategóriás és targonca ke-
zelői jogosítvány előny. Érdek-
lődni: 06-70-222-8212 (8.00-
15.00 közt munkanapokon.)

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

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

INGATLAN

Központhoz közel összkomfor-
tos, külön bejáratú, karbantar-
tott, 117 nm-es, parkolós, 3
mellékhelyiséggel rendelkező
ház kiadó dolgozóknak vagy
egyéb tevékenység céljából,
akár családnak is. 06-20-380-
1876
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Az elektronikai iparág bővülő vállalata vagyunk,
elsősorban kábelkonfekció gyártására összponto
sítunk. Bővülő csapatunk erősítésére keresünk az
alábbi pozícióba munkatársakat állandó munka
viszonnyal:

Munkavállaló kábelkonfekció gyártására (női/férfi)

� Az Ön feladata:
ū Kábel és csatlakozórendszerek összeszerelése gyártási tervek szerint
ū Kábelforrasztás és összeszerelés
ū Kézi, gépi munkafolyamatok
ū A késztermékek minőségellenőrzése

� Az Ön profilja:
ū Minőségi precizitás, tiszta munkamódszer
ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

� Amit kínálunk:
ū Versenyképes jövedelem
ū Modern munkakörnyezet egy növekedésorientált vállalatnál
ū Jó munkakörnyezet
ū Családbarát munkaidő

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el nekünk jelentkezését
postai úton vagy emailben.

artec systems Hungaria Kft.

John Pfefferkorn részére Tel: +36 (23) 4283-37
Gyár u. 2. E-Mail: John.Pfefferkorn@artec-systems.de
H-2040 Budaörs Internet: http://www.artec-systems.de

Parkvárosi sütödébe, több mű-
szakba keresünk, azonnali kez-
déssel kisegítőket. Hívd Ilust:
06-20-411-3645! Jó kereseti le-
hetőség!

Gyakorlattal rendelkező moso-
gatónőt felveszünk érdi Branco
Steakhouse-ba. Érdeklődni sze-
mélyesen 12-14h közt: Érd, Ba-
latoni út 13.

Gumiszerelőt keresünk érdi mű-
helybe, kezdőt betanítunk. Te-
lefon: 20/99-66-393.

VÁLLALKOZÁS

Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,

zöldhulladék elszállítás, kisebb bontások.
BÁRMIT, BÁRMIKOR,

HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396,
06-20-318-4555
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54
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Ács, kőműves ésmindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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KÖLTÖZTETÉS-FUVAROZÁS
SITT-ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
06-30-598-3990
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

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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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 56
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Családi ház építést, ház-, illetve
lakásfelújítást vállalok (víz, gáz,
fűtésszerelés, burkolás, festés,
stb.). Tel.: 06-30-2080145

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

Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 56
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 56
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Házak és lakások teljeskörű vagy
részleges felújítása! 06-30-948-
4710

KIADÓ INGATLAN

Családi háznál külön bejárattal,
kocsibeállóval, központhoz kö-
zel, összkomfortos, 60 nm-es
szuterén házaspárnak kiadó.
Április 1-től költözhető! 06-20-
380-1876

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Szobák kiadók konyha- és fürdő-
szobahasználattal. 50 ezer
Ft+rezsi. 06-70-409-3869

ALBÉRLET KERESÉS

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

AUTÓ/MOTOR

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

Mazda 6 2.0 CDTE jó állapotban,
sok extrával eladó, 2004/10. év-
járatú, 264e km. 06-20-323-
1767

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
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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
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Érdi székhelyű építőipari cég folyamatos, hosszú távú
bejelentett munkalehetőséget kínál kőművesek
részére. Munkavégzés helye változó Magyarország terü
letén, szállás, utazás biztosított. Elvárt gyakorlati idő
nem szükséges. Munkakezdés azonnal. Várható nettó
kereset: 200.000 – 230.000 Ft.

Állásegyeztetés:30/419-8141
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Labdarúgás
A pasaréti pálya alkalmatlansága és a kedvezőtlen időjárás miatt 

elmaradt az Érdi VSE Pénzügyőr SE elleni bajnoki nyitánya. Lim-

perger Zsolt együttese az NB III Nyugati csoportjának 17. forduló-

jában így március 14-én, 14.30-kor pótolja az elhalasztott mérkő-

zést. A szezonnyitásra így csak hazai pályán kerül sor, amikor az 

érdiek március 10-én, 14.30-kor látják vendégül a közvetlen rivá-

list, az FC Ajkát, amelynek soraiban van Csizmadia Zoltán is, aki 

tavaly télen távozott Érdről Győrbe, majd onnan idén télen iga-

zolt a Veszprém megyei alakulathoz. Az érdiek előnye négy pont 

az ajkaiakkal szemben, akik a harmadik helyet foglalják el a ta-

bellán.

Kosárlabda
Kulcsfontosságú győzelmet aratott a foghíjas érdi kosárlabda-

csapat Kaposváron. A férfi NB II (harmadosztály) Nyugati cso-

portjának 18. fordulójában rangadót vívott a BKG-VMG DSE. A 

mérkőzés előtt a kaposváriak azonos mérleggel, nyolc-nyolc 

győzelemmel és vereséggel álltak az érdiekkel a tabellán, így 

rendkívül fontos meccs volt mindkét csapat számára. Az érdiek 

végül csupán hét játékossal utaztak a Somogy megyei székhely-

re, ahol az első két negyed kiélezett játékot hozott, a nagyszü-

netre is 31–31-es döntetlennel vonultak. Aztán a harmadik játék-

részben remekeltek a vendégek, s ezt az etapot 27–15-re nyer-

ték, így tetemes előnybe kerültek. Mégis, volt miért izgulni az 

utolsó felvonásban, hiszen Bosnyák Tamás kipontozódott, de jól 

küzdöttek az érdiek, akik épphogy megtartottak három pontot 

előnyükből, s belefért, hogy a Kaposvár 27–18-ra nyerje az utolsó 

negyedet, a BKG-VMG DSE így is 76–73-ra győzött. A mérkőzés 

egyik legeredményesebb játékosa a játékos-edző Valaczkay Gá-

bor volt, aki 28 pontot szerzett. Az érdiek győzelmükkel feljöttek 

a tabella hetedik helyére, legközelebb ismét idegenben, Pakson, 

az Atomerőmű SE ellen játszanak, a következő hazai mérkőzésre 

pedig csak március 25-én kerül sor.

Röplabda
Megkezdte a rájátszás küzdelmeit első NB II-es szezonjában a 

Delta RSE Érd felnőtt női röplabdacsapata. Dömötör-Mátrai Beá-

ta együttese Kecskeméten lépett pályára a HÉP-RÖPKE SE ellen. 

Az alapszakaszt egy győzelemmel záró újonc érdiek nem kezd-

tek jól az ötmeccses rájátszásban, hiszen a kecskeméti mérkőzés 

első szettjét tizennégy ponttal, 25:11-re veszítették el. Ezt köve-

tően a második felvonás már jobban sikerült, de itt is 25:15-re 

maradtak alul az érdiek. A Tombor Szonja boka- és Juhász Lotti 

térdsérülése miatt megfogyatkozott Delta azonban a harmadik 

játszmában remekelt, de ez is kevés volt a sikerhez, hiszen hiába 

Darvas Hanna ászai és Végh Angéla remek nyitásai, na meg hiába 

jutott harminc (!) pontig a Delta, mégsem tudott visszajönni a 

meccsbe, miután a kecskemétiek a sorsdöntő pillanatokban 

nem hibáztak, és 32:30-ra hozták a szettet, ezzel 3:0-ra meg-

nyerve a mérkőzést. – Remélem, hogy a jövő héten, hazai pályán 

már a meccs elejétől odateszi magát mindenki, mert csak akkor 

lesz keresnivalónk a rájátszásban – értékelt Dömötör-Mátrai Be-

áta, a Delta RSE Érd vezetőedzője. Az érdi röplabdázók legköze-

lebb március 11-én, vasárnap 16 órától játszanak, amikor a Kalo-

csa SE-t látják vendégül a Vörösmarty Mihály Gimnázium torna-

csarnokában.

QQ Domonkos Bálint

RÖVID PÁLYA

Jól jött ki a lépés 
A Pest megyei szupercsoportban az Érdi VSE sakkcsa-
pata Veresegyház együttesét fogadta. Szoros mérkőzés-
nek ígérkezett, hiszen a két csapat között mindössze 
egy pont volt a különbség. Bár tavaly idegenben az érdi-
ek diadalmaskodtak, ez legfeljebb önbizalmat adhatott.

A tizedik táblán a két ifjú-
sági versenyző csapott ösz-
sze. Fábián Péternek nehéz 
dolga volt, hiszen a vendégek 
olyan sakkozót ültettek asz-
talhoz, aki korosztályában 
megnyerte az utolsó három 
Pest megyei versenyt. A 
játszma váltakozó eséllyel 
folyt, de hosszú küzdelem 
után hazai pontot könyvel-
hettünk el. Két és fél óra el-
teltével újabb érdi győzel-
meknek örülhettünk. Hor-
váth Péter, Miklós Tamás, 
Holtság István és Szécsi 

Pál gyűjtötte be az egész 
pontot, de közben néhány ve-
reség is becsúszott, viszont 
az ötödik óra végén Pápai 
János és Szilágyi Sámuel 
révén sikerült megszerezni 
a győzelmet, így az érdiek 
7–3-ra múlták felül a Veres-
egyház csapatát.

Emellett az érdiek Duna-
keszin szerepeltek a Nógrá-
di Attila-emlékversenyen. 
Az erős mezőny alsós kor-
csoportjában az Érdi VSE 
versenyzője, Vanek Benedek 
végig vezetve öt és fél ponttal 

szerezte meg az első helyet. 
Az Érdi VSE sakk szakosz-
tálya legközelebb március 
18-án rendez hazai versenyt 
az Ercsi úti Sporttelep klub-
helyiségében, amikor immár 
hatodik alkalommal tartja a 
Minaret Kupa nyílt rapid 
sakkversenyét.  Q DB

Kön nyed érdi győzelem idegenben
Kilencgólos, 30–21-es győ-
zelmet aratott a K&H női 
kézilabdaliga 16. forduló-
jában az MTK Budapest 
vendégeként az ÉRD, 
amely már huszonöt perc 
játék után tíz góllal veze-
tett, így magabiztosan 
nyert.

Nem kezdett rosszul a há-
zigazda MTK Budapest, de 
az első percekben is csak a 
lépést tudta tartani Szabó 
Edina együttesével szem-
ben. Amíg az MTK támadá-
saiba rendre hiba csúszott, 
így gyakran lövésig sem ju-
tott a házigazda, addig az 
érdiektől Coralie Lassour-
ce, Kiss Nikolett, Tóth Gab-
riella vagy éppen Andjela 
Bulatovics is megvillant, de 
remek befejezések váltották 
egymást Katarina Krpezs-
Slezákéktól is. A meccs így 
hamar eldőlt, hiszen Golo-
vin Vlagyimir tanítványai 
25 perc után már tízgólos, 
16–6-os hátrányban voltak.

A fordulás után tovább 
növelte előnyét az ÉRD, de 
a hazaiaknál Terenyi Bi-
anka is elkezdett védeni, 
így sokáig stagnált a ki-

lenc-tízgólos különbség. 
Az első félidőhöz képest 
alábbhagyott a lendület, 
ám az érdiek győzelme 
nem forgott veszélyben, az 
MTK nem mutatta jelét, 
hogy ennél feljebb tud zár-
kózni. – Tudtuk, hogy na-
gyon nehéz mérkőzés lesz 
az MTK ellen, mert egy na-
gyon jó csapat, nagyon jó 
edzővel, és szükségük van 

minden pontra, úgyhogy 
készültünk rá, hogy itt 
nagy összefogás és nagy 
koncentráció kell. A lányok 
pontosan úgy tettek a pá-
lyán, ahogy elképzeltük, jó 

csapatmunka volt – fogal-
mazott Szabó Edina. 

Golovin Vlagyimir, az 
MTK trénere gratulált az 
Érdnek, mert hamar eldön-
tötte a mérkőzést, tíz góllal 
vezettek.  – Abban a tíz gól-
ban a hat eladott labda volt 
és minden hibát, amit táma-
dásban vagy védekezésben 
elkövettünk, azt az ÉRD egy 
pillanat alatt megbüntette. 

Mindenki hibázott egy aprót 
és néhány perc alatt ötgólos 
hátrányba kerültünk, utána 
nehéz volt bármit is megten-
ni. A második félidőt Terenyi 
Biankának köszönhetjük, 
ötvenszázalékos védési sta-
tisztikát produkált, ennek 
köszönhetően kicsit jobb lett 
a vége, de amúgy nagyon fáj 
– mondta a fővárosi kék-fe-
hérek mestere.

Az ÉRD legközelebb már-
cius 11-én 16 órakor lép pá-
lyára, amikor kulcsfontossá-
gú derbit vív a Siófok KC-val 
az ÉRD Arénában. A mérkő-
zést az M4 Sport élőben köz-
vetíti. Q Domonkos

Vanek Benedek Dunakeszin 
nyert emlékversenyt

K&H NŐI KÉZILABDALIGA, 16. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ÉRD 21–30 (8–18)
Budapest, Elektromos Sportcsarnok, 200 néző. V: Andorka, Hucker
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 6 (2), Kiss N. 4, A. BULATOVICS 3, Kisfa-
ludy, Roberts 1, C. LASSOURCE 5. Csere: Foggea (kapus), SZABÓ L. 6 
(3), Tóth G. 1, Signaté 1, Gávai 3, Bernát. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása. 7. perc:  3–3.  16. p.:  4–9.  25. p.:  6–16. 35. 
p.: 9–21. 41. p.: 13–22. 51. p.: 16–26. 57. p.: 18–30.
Kiállítások: 2, ill. 6 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6

Katarina Krpezs-Slezák ismét vezér volt, hat gólt lőtt az MTK ellen 
 (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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MIL ÁK AZ ÉV UTÁNPÓTLÁS-SPORTOLÓJA!
Az Érdi Úszó Sport Kft. fel-
nőtt világbajnoki ezüstér-
mes sportolóját, Milák 
Kristófot választották az 
év férfi utánpótlás-sporto-
lójának a hagyományos 
Héraklész Gálán.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma sportért felelős 
államtitkárságának ünnep-
ségén a tavalyi esztendő kor-
osztályos és felnőtt konti-
nens- és világbajnokságain, 
valamint a győri Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon 
legeredményesebben szere-
pelt utánpótláskorú verseny-
zőket és edzőiket részesítet-
ték elismerésben.

 A Héraklész Bajnokprog-
ram 2001-ben azzal a céllal 
indult útjára, hogy az után-
pótlás-nevelési stratégia első 
részeként növekedjen azon 
sportolók száma, akik a kor-
osztályos világversenyeken 
eredményesen szerepelnek. 
A gálán immár tizenkét 
sportág negyven versenyző-
jét és harminc edzőjét díjaz-
ták. A férfiaknál Milák Kris-
tóf azzal érdemelte ki az el-
sőséget, hogy a tavalyi junior 
úszó Európa-bajnokságon 

200 méter pillangón  győzött, 
emellett két váltóval is arany-
érmes lett (4x100 és 4x200 m 
gyors), továbbá a junior vi-
lágbajnokságon két aranyér-
met nyert egyéniben, kettőt 
ugyancsak váltóban (100 és 
200 m pillangó, mix 4x200 m 
gyors, 4x200 m gyors), a bu-
dapesti felnőtt vb-n pedig 100 
méteren ezüstérmes lett. Az 
egyéni sportágak csapat ka-
tegóriájában a férfiaknál a 
4×200 és 4×100 méteren juni-
or világbajnok úszóváltó lett 

a legjobb. Milák Kristóf, Már-
ton Richárd, Németh Nán-
dor, Barta Márton és Laka-
tos Dávid mindkét váltóban 
helyet kapott, míg Holló Ba-
lázs és Kalmár Ákos csak a 
hosszabbik távon szerepelt. 
A Héraklész Bajnok- (14–18 
évesek), illetve Csillagprog-
ram keretében (18–23 éve-
sek), 21 sportágban évente 
több mint 1400 tehetséges fia-
tal sportoló részesül rend-
szeres állami támogatásban.

QQ Domi

Az összetett egyéni fődíját a fiúknál az indianapolisi junior vb-n 
négy aranyérmet és egy bronzot, a netanyai junior Eb-n három-há-
rom aranyat és ezüstöt szerző, a felnőtt vb-n is második Milák Kris-
tófnak ítélték oda

BIRKÓZÁS

Remekeltek  
a spartacusosok!
Három helyszínen, Sárospatakon a kadet korosztály 
minősítési versenyén szabadfogásban és női birkózás-
ban, Pécsen az U23-as országos bajnokságon és Tata-
bányán a diák I-es korcsoport kötöttfogású ob-ján vett 
részt az Érdi Spartacus SC.

A diák egyes korosztály 
kötöttfogású országos baj-
nokságán 172-en gyűltek 
össze a tatabányai Földi 
Imre Sportcsarnokban. Az 
érdiek betegségek miatt kis 
létszámmal vettek részt, de 
a nagyon erős mezőnyben 
Kaszás Elza (42 kg) a tizen-
hat között kikapott és nem 
folytathatta vigaszágon, 
Gazsi Máté (46 kg) a nyolc 
között szenvedett veresé-

get, a vigaszágon ugyan to-
vábbment, de a kisdöntőig 
nem jutott el, hetedik lett. 
Sipos Milán is a legjobb 
nyolcban csatlakozott, ahol 
nyert is, de az elődöntőben 
kikapott monori ellenfelé-
től, majd a vigaszágon a 
harmadik helyért küzdött, 
de itt is alulmaradt, így az 
ötödik, pontszerző helyet 
szerezte meg. Gyenes Ben-
cének sem jött ki a lépés az 
54 kilósoknál, a tizenhét 
sportolót felvonultató me-
zőnyben a tizenhat között 
kikapott, így tizenötödik 
lett. 

Sárospatakon öt kadet 
korosztályú férfi volt érde-
kelt szabadfogásban. Előbb 
a 71 kilósok küzdelmeiben 
a válogatott Mezei Domi-
nik volt érdekelt, aki a se-
lejtezőben kezdte meg sze-
replését. Itt egy jászberényi 
és két csepeli ellenfelét is 
legyőzve jutott a döntőbe, 
amelyet a szombathelyi Ha-
ladás VSE-s Nemes Bálint 
ellen megnyert, így arany-
érmes lett! Testvére, a 80 

kilós Mezei Patrik a selej-
tezőből két győzelmet arat-
va jutott elődöntőbe, ahol 
kikapott, de így is bronzér-
met szerzett, hiszen a har-
madik helyért megnyerte a 
meccsét. Végh Artúr a 92 
kilogrammosoknál volt ér-
dekelt, ahol a csoportkört 
három győzelemmel az élen 
zárta, az elődöntőben az 
ESMTK-s Mohl Richárdot, 
a döntőben a kecskeméti 
Hencz Joelt is legyőzve lett 
aranyérmes. A negyedik 
érdi induló Varga Dániel 
volt a 110 kilósoknál, ahol 
két győzelemmel kezdett, a 
négy között kikapott, de a 
harmadik helyért meccselt, 
ám itt alulmaradt és a pont-
szerző, ötödik helyen vég-
zett. A lányok mezőnyében 
csak az 53 kilóban induló 
Sipos Boglárka szerepelt 
érdi részről, de a negyed-
döntőben kikapott a későb-
bi ezüstérmestől, így a vi-
gaszágon a bronzéremért 
küzdött, ahol alulmaradt és 
ötödik lett. 

A harmadik helyszín Pécs 
volt, ahol szintén betegsé-
gek miatt csak négy érdi lé-
pett szőnyegre. 57 kilo-
grammban Kovács Bence 
négyfős csoportját három 
sikerrel megnyerte, így 
aranyérmes és országos 
bajnok lett szabadfogásban! 
Végh Richárd a 86 kilósok-
nál másodikként zárt cso-
portjában két sikerrel és 
egy vereséggel, ezáltal 
ezüstérmet szerzett.

A harmadik induló a ver-
seny napján szülinapját ün-
neplő Molnár Tamás volt a 
97 kilogrammosoknál. Az 
érdi versenyző a nyolc kö-
zött csatlakozott, ahol va-
sasos riválisát legyőzte, de 
a Kőbánya SC-s ellenfél túl 
nagy falatnak bizonyult. A 
harmadik helyért rendezett 
meccsen kikapott, így ötö-
dik helyen zárt szabadfo-
gásban. A lányoknál U23-
ban Varga Lilien indult, 
aki csoportjában egy győ-
zelem mellett kétszer kika-
pott, így bronzérmes lett 59 
kilogrammban.

QQ Domonkos Bálint

Mezei Dominik négy ellenfelét 
is két vállra fektette Sárospa-
takon  (fotó: Domonkos Bálint)
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