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„Nekem elsődleges volt, hogy érzelmileg gazdagodjék a diák”
Interjú Donkóné Simon Judittal, az Érd Város Életmű Díj kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 13. szám    2018. április 4.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Öt  év alatt 300 km lakóút épülhet
A fideszes városvezetésnek két 

előnye is volt elődeivel szemben – 
nyilatkozta az Érdi Újságnak adott 
interjújában T. Mészáros András. Az 
egyik, hogy már 2006-ban volt egy 
átgondolt városfejlesztő koncepció-
juk, a Batthyány Program, így felké-
szülten láthattak munkához. A má-
sik, hogy 2010-től olyan kormánya 
volt az országnak, amely rendbe tet-
te a gazdasági válság és az előző 
kormányok elhibázott gazdaságpo-
litikája miatt a szakadék szélén lévő 
magyar gazdaságot. Ez teremtett és 
teremt ma is lehetőséget arra, hogy a 
Modern Városok programra meg-
kapják a forrásokat. A polgármester 
hozzátette: Aradszki András or-
szággyűlési képviselő erős megha-
talmazással a birtokában járhat el a 
kormánynál, hogy megszerezze az 
útépítéshez szükséges hatvanmilli-
árd forintot. Az elmúlt évek fejleszté-
sei azt mutatják, hogy ő a megfelelő 
ember erre a feladatra. n 3. oldal

Jégcsarnok épül Érden

A Kárpáti Farkasok sportegyesület az önkormányzat-
tal együttműködve, TAO-s támogatásból és befekte-
tői forrásból építi meg a létesítményt. A jégcsarnok-
ban lehetőség lesz szabadidős korcsolyázásra, télen 
jég-, nyáron gördiszkó látogatására.  n 6. oldal

Városhoz méltó kapitányság

Az új épületben helyet kapnak a közlekedés- és igaz-
gatásrendészeti, a közrendvédelmi, a vizsgálati és a 
bűnügyi osztályok, valamint a helyszínelő, a készenlé-
ti, a járőr-őrszolgálati, a nyomozó, valamint a körzeti 
megbízotti alosztályok is.  n 7. oldal

Ezüstérem a Magyar Kupában

Drámai mérkőzésen ejtette ki a Török Bódog női kézi-
labda Magyar Kupa elődöntőjében a Siófok KC-t az 
ÉRD, amely a fináléban a tizenkétszeres győztes Győri 
Audi ETO KC méltó ellenfele volt, de négygólos vere-
ségével ezüstérmet szerzett.  n 22–23. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Öt év alatt 300 km lakóút épülhet
A fideszes városvezetésnek két előnye is volt elődeivel 
szemben – mondta az Érdi Újságnak adott interjújában 
T. Mészáros András. A polgármester beszélt a tervezett 
útépítési programról és arról, honnan hova jutott váro-
sunk az elmúlt évtizedben.

– Alig egy hónappal ez-
előtt Érden járt a megyei 
jogú városok fejlesztéséért 
felelős miniszter. Vele és 
Aradszki András országgyű-
lési képviselővel egy hatvan-
milliárd forintos útépítési 
programról is tárgyaltak. A 
napokban pedig közzétették 
az első ütemezési javaslatot 
és elektronikus elérhetősé-
get, amelyre a lakosok véle-
ményét várják. Sok levél ér-
kezett?

– Rengeteg. Az ünnep 
napjai alatt is számolatlanul 
kaptuk az észrevételeket, ja-
vaslatokat arról, hogy hol és 
hogyan kezdjünk hozzá az 
útépítésekhez. Már most fel-
fokozott várakozás kíséri a 
programot, pedig még csak a 
nulladik lépésnél tartunk. 
De ez nem is csoda, hiszen ez 
ma a legégetőbb problémája 
Érdnek. Tíz évvel ezelőtt a 
csatornázatlanság volt az, 
ma az utak állapota. De 
ahogy a csatornázást meg-
ígértük és megépítettük, 
ugyanúgy az utakat is meg-
építjük. 

– Ehhez pedig – nem túl-
zás talán ezt mondani – pél-
dátlan egységben kaptak tá-
mogatást és felhatalmazást 
a képviselő-testülettől. 

– Valóban. Az útépítés 
olyan kiemelt jelentőségű 
program a város életében, 
amely a jelek szerint még az 
eddig mindig minden fejlesz-
tés ellen harcoló ellenzéki 
képviselőket is fegyverleté-
telre késztette. Nem tudom, 
meddig tart ez a józanság 
részükről, egyelőre még nem 
vonták vissza Aradszki 
András és útépítési prog-
ramjának támogatását. Or-
szággyűlési képviselőnk így 
ezzel az erős meghatalma-
zással a birtokában járhat el 
a kormánynál, hogy megsze-
rezze az útépítéshez szüksé-
ges hatvanmilliárd forintot. 
Az elmúlt évek fejlesztései, a 
Modern Városok program 
keretében idehozott milliár-
dok azt mutatják, hogy 
Aradszki András a megfele-
lő ember erre a feladatra. 
Eddigi munkájával már bizo-
nyította, hogy képes hatéko-
nyan képviselni az itt élők 

érdekeit. És az érdieknek 
éppen ilyen érdekképviselet-
re van szükségük. Olyan em-
berre, aki megbízható, aki 
hozzáértő, aki itt él közöt-
tünk, aki jól ismeri a várost 
és az érdieket. Vannak 
olyan, a választáson induló 
politikusok, akik ugyan még 
csak most ismerkednek a vá-
rossal, de már gyalázzák az 
érdieket, hogy eddig hogy 
tudtunk itt élni, és magabiz-

tosan osztják az észt, hogy 
hogyan kellene majd élnünk 
a jövőben. Vicces társaság, 
de nem szabad velük törőd-
nünk, hiszen már csak né-
hány napig lesznek itt, aztán 
hazamennek, és pont annyi-
ra leszünk nekik fontosak, 
mint eddig: semennyire.

– Érd kritikusaitól gyak-
ran hallani, hogy nem fejlő-
dött semmit, ugyanolyan él-
hetetlen város, mint volt tíz-
tizenöt évvel ezelőtt.

– Ezt vitatom. Mindkét ál-
lítást. Illetve mindhármat. 
Egyrészt a kritikus hang 
nem egyenlő a hazug hang-
gal. Azok, akik azt mondják, 
hogy semmi sem fejlődött itt, 
tudatosan hazudnak. Tuda-
tosan ártani akarnak a vá-
rosnak és az itt élőknek. 

Másrészt Érd tíz-tizenöt év-
vel ezelőtt sem volt élhetet-
len annak, aki szereti ezt a 
várost. Az tény, hogy Érd 
egy hirtelen soklakosúvá 
váló agglomerációs telepü-
lés, amely gyorsabban népe-
sedett a fővárosból történő 
kiköltözések által, mint ami-
lyen gyorsan fejlődni képes 
volt. Olyan területei váltak 
lakóövezetté és népesültek 
be gyakorlatilag egyik pilla-
natról a másikra, amely te-
rületeken semmi nem volt a 
földön kívül. Se rendes út, se 
világítás, se csatorna, se víz-
elvezetés. Mindössze egy ol-
csón megvehető telek volt, 

amire viszonylag olcsón le-
hetett építkezni. Ám egyszer 
csak kész lett a ház, és egy-
szeriben hiányozni kezdett 
az embereknek mindaz, 
amit felsoroltam. Ezt képte-
lenség megadni olyan ütem-
ben, ahogy ezek a lakossági 
igények jelentkeznek. Ezzel 
néztek szembe az elődeink 
és ezzel néztünk szembe mi 
is. Nekünk azonban volt két 
előnyünk az elődeinkhez ké-
pest. Az egyik, hogy már 
2006-ban volt egy átgondolt 
városfejlesztő koncepciónk, 
a Batthyány Program, így 
felkészülten láthattunk 
munkához. A másik elő-
nyünk, hogy 2010-től olyan 
kormánya volt az ország-
nak, amely rendbe tette a 
gazdasági válság és az előző 
kormányok elhibázott gaz-
daságpolitikája miatt a sza-

kadék szélén lévő magyar 
gazdaságot. Ez teremtett és 
teremt ma is lehetőséget 
arra, hogy a Batthyány 
Programból sarjadó Modern 
Városok programra meg-
kapjuk a forrásokat. Persze 
addig sem tétlenkedtünk, hi-
szen 2006 és 2014 között Ma-
gyarország legsikeresebben 
pályázó városa voltunk az 
uniós és a hazai pályázati 
források elnyerése tekinte-
tében. Így tudtuk sikerre 
vinni az ország legnagyobb 
környezetvédelmi beruhá-
zását, a csatornaprogramot, 
így tudtuk sikeressé tenni a 
RÁVNA-programot, megépí-

teni a főteret, a Gárdonyi 
gimnáziumot, óvodákat épí-
teni, elkezdeni a szakrende-
lő felújítását, rendbe hozni, 
az érdiek számára előnyössé 
tenni az Aréna eredetileg a 
város számára káros szer-
ződését és megnyitni az az-
óta is sikeresen működő léte-
sítményt, amelyben büszkén 
állíthatjuk, hogy nemzetközi 
színvonalú sportélet szerve-
ződik. Közben nem mellesleg 
építettünk 50 km utat is. A 
Modern Városok program 
keretében pedig immár el-
kezdhettük a városfejlesztés 
második ütemét. Vagyis épí-
teni kezdtük a felszíni vízel-
vezető rendszert és a zápor-
tározót, amely köré városli-
getet tervezünk. Épülnek a 
gyűjtőutak s azok csomó-
pontjai is. Érd valamennyi 
háziorvosi rendelőjét felújí-

tottuk, és a szakrendelő régi 
szárnyának teljes átépítését 
is elkezdtük, vagyis hama-
rosan elmondhatjuk, hogy a 
város egészségügyi intéz-
ményeit teljes körűen felújí-
tottuk. Mindeközben két új 
óvodát, két általános iskolát 
és két új középiskolát épí-
tünk, valamint megújítjuk a 
Kós Károly szakképző isko-
lát és a szociális gondozó 
központot is. Mindezek koro-
nája pedig az úthálózat tel-
jes megújítása lesz abból a 
hatvanmilliárd forintból, 
amelyet Aradszki András 
országgyűlési képviselőnk 
Érdnek megszerez.

– Hosszú felsorolást 
adott, ám mégis vannak, 
akik elégedetlenek.

– Pedig ezt a várost lehet 
és érdemes is szeretni. És 
aki igazán szereti, az türel-
mes is vele, hiszen látja, hon-
nan hova jutottunk el közös 
erővel. Érd kertváros, így 
nyilván mindenki érti a ha-
sonlatot: amikor elültetünk 
egy facsemetét a kertünk-
ben, nem várjuk el, hogy 
másnap teremjen. Nevelni, 
gondozni kell. Ez idő, ener-
gia és pénz. De mindennap 
látjuk a növekedést, és ami-
kor végre rügyet, virágot 
bont, majd végül megérik a 
gyümölcse, az leírhatatlan 
érzés. Mert azok a mi mun-
kánk virágai és gyümölcsei. 
Ahogy Érd a mi városunk!

QQ Fekete

Érd polgármestere és országgyűlési képviselője. T. Mészáros András: Aradszki András eddigi munkájával már bizonyította, hogy képes ha-
tékonyan képviselni az itt élők érdekeit
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Bar angolás lelki tájakon
Három évtizedig volt a Kőrösi iskola pedagógusa. Tíz 
évig vezette a városi Székely Versmondókört, irodalmi 
és képzőművészeti rendezvényeket, székelyföldi kirán-
dulásokat szervezett. Tanár, előadóművész és szervező-
ként is a magyar irodalom gyöngyszemeinek megismer-
tetése, megszerettetése, a határon túli magyar írók, 
költők és képzőművészek, valamint Erdély bemutatása 
vezérelte. Munkásságáért Érd Város Életmű Díjával tün-
tették ki Donkóné Simon Juditot, vele beszélgettünk.

n  Bálint Edit 

– Miért épp az erdélyi kor-
társ irodalom a szíve csücs-
ke?

– Mert a Székelyföldön, 
Székelybőben születtem. Ez 
az aprócska falu Marosvá-
sárhelytől ugyan mindössze 
tizenkét kilométerre fekszik 
légvonalban, mégis a világ-
tól egy igen elzárt, gyönyö-
rű, alig száz lelket számláló, 
mára elöregedő kistelepü-
lés. Ceausescu idején még 
azt tervezték, hogy lerom-
bolják és a lakosságát átte-
lepítik Nyárádszeredába. 
Szerencsére  erre  nem  ke-
rült sor! Egy katolikus és 
egy református temploma 
van a szülőfalumnak, de az 
iskola épülete teljesen tönk-
rement. Szerencsére a kul-
túrház megmaradt és az ott 
aktívan tevékenykedő Szé-
kelybőért Egyesületnek kö-
szönhetően újra éledezik a 
település. Engem viszont 
már sok évtized ide Érdhez 
köt, ezért – mint sok hozzám 
hasonló elszármazott – Mi-
kes Kelemennel vallom: 
„Úgy szeretem már Rodos-
tót, hogy el nem felejthetem 
Zágont”. Mindig sokat gon-
dolok haza és amiben csak 
tudom, segítem a szülőfalu-
mat, többek között faluna-
pok szervezésében, pályá-
zatok írásában, könyvek ki-
adásában. A település 675. 
évfordulójára, 2007-ben 
megjelentettünk egy gyö-
nyörű monográfiát, utána 
egy másik könyvet is kiad-
tunk a faluról, majd tavaly 
egy verseskötet jelent meg 
Időkapu címmel, amely Szé-
kelybői János Sándor költe-
ményeit tartalmazza, aki – 
bár elszármazott a faluból –  
mindig hazavágyott, haza-
gondolt a gyönyörűnek látott 
szülőfalujába. Mi meg büsz-
kék vagyunk rá, hogy van 

egy ilyen tehetségünk. A 
falu egyébként tíz település-
sel együtt a nyárádszeredai 
önkormányzathoz tartozik, 
s mivel sokfelé kell osztani, 
kevés anyagi támogatás jut 
Székelybőre, így a legkisebb 
támogatást is roppant hálá-
san fogadják.

– Miként került el a szülő-
földjéről, hogyan lett érdi?

– Kolozsvárott tanultam, 
s az egyetem elvégzését kö-
vetően Magyarországra jöt-
tem férjhez. Igaz, egy évig 
még Korondon tanítottam, 
majd áttelepedtem. Három 
esztendeig egy budapesti al-
bérletben laktunk, s utána 
költöztünk Érdre. Jelentkez-
tem az akkori tanácsnál és 
nemsokára szóltak, hogy az 
egyik iskolában alsó tagoza-
ton tudnak nekem állást 
ajánlani. Elvállaltam, bár 
egyetemi diplomával a taní-
tói mégsem annyira testre 
szabott feladat, szerencsére 
később magyart taníthat-
tam a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában, ahol 
végül a nyugdíjig marad-
tam. Máig szívesen emlék-
szem azokra az évekre, ren-
geteg tehetséges, olvasni 
szerető, kiváló diákom volt, 
de úgy érzem, a kevésbé te-
hetségesekkel is sikerült 
megszerettetnem a verse-
ket, a szépirodalmat. Egy 
ideig a Kós Károly Iskolában 
is oktattam az esti tagoza-
ton, de miután a férjem kül-
földre ment dolgozni, nem 
vállalhattam másodállást. 
Közel három évtizedig vol-
tam a Kőrösi pedagógusa, 
ahol nagyszerűen éreztem 
magam, mert nemcsak az 
oktatást tartottam színvo-
nalasnak, hanem olyan ked-
ves kollégák vettek körül, 
akik szinte pótolták szá-
momra a messzi földön ha-
gyott rokonságomat. 

– Hogyan viselte, hogy 
sok száz kilométerre volt a 
szülőfalujától?

– Próbáltam tudatosan 
távol tartani magam az em-
lékektől, annál is inkább, 
mert egy évig nem is utaz-
hattam sehová, hiszen „hon-
talan” voltam. Többé-kevés-
bé sikerült is fegyelmeznem 
magam, de mivel a férjem 
jászsági, s én is ott kaptam 
meg a letelepedési enge-
délyt, időnként Szolnokra 
kellett utaznom, hogy jelent-
kezzem. Egyik ilyen alka-
lommal a pályaudvaron egy-
szer csak bejelentették a 
hangosbemondóban, hogy 
érkezik a Baltorient Exp-
ressz. Ahogy meghallottam, 
egyből eleredtek a könnye-
im, hangos zokogásban tör-
tem ki. Akkor ott egyszerre 
rám tört minden emlék, mert 
hiszen korábban mindig ez-
zel a vonattal utaztam Ma-
rosvásárhelyről Kolozsvár-
ra. A tudatosan elfojtott ér-
zelmeknek már a Baltorient 
is elég volt, hogy vulkánként 
felszínre törjenek. Később, 
miután megkaptam az ál-
lampolgárságot, minden év-
ben hazautazhattam, sőt 
gyakran ott nyaraltunk a 
gyerekekkel. Onnan viszont 
már ritkábban jöhettek Ma-
gyarországra, szüleim is 
csak két-három évente láto-
gattak el hozzánk. Két test-
vérem a mai napig Erdély-
ben él. 

– A Kőrösi iskolában a ta-
nítás mellett pezsgő kulturá-
lis élet zajlott, amiben orosz-
lánrésze volt. Kikkel találkoz-
hattak az ön által szervezett 
rendezvényeken?

– A kolozsvári Babes-Bo-
lyai Egyetemen, két-három 
évvel előttem egy olyan köl-
tőnemzedék volt – például 
Farkas Árpád, Magyari 
Lajos, Molnos Lajos, Király 
László –, akiknek csodála-
tos a költészetük, s mivel zö-
müket ismertem, meghívtam 
őket Érdre. Hosszú lenne 
felsorolni, kik voltak még 
rajtuk kívül városunk vendé-
gei, említhetem Markó Bé-
lát, Sütő Andrást vagy Páll 
Lajost, akinek kiállítást is 

szerveztünk. Mindegyik ta-
lálkozást óriási érdeklődés 
övezte, sikeres, emlékezetes 
rendezvények voltak. Ma 
már úgy érzem, mintha ki-
csit lanyhult volna az erdélyi 
irodalom iránti lelkesedés, 
de akkoriban még az újdon-
ság erejével hatott az érdi 
emberekre. Kányádi Sán-
dor és Csoóri Sándor estjén 
például olyan sokan voltak a 
művelődési központban, 
hogy egy tűt sem lehetett vol-
na leejteni! Aztán, amikor 
Maitz Ferenc lett a Kőrösi 
iskola vezetője, azt javasol-
ta, hogy az intézmény falain 
belül is szervezzek író-olva-
só találkozókat, művészeti 
kiállításokat. Ekkor már 
működött az iskolában és a 
művelődési központban is a 
versmondóköröm, akiknek 
életre szóló élményt jelentett 
az alkotók előtt előadni a 
verseket. Délután az iskolá-
ban, este a művelődési köz-
pontban történt a költők, 
szépírók bemutatkozása. Ma 
is élénken élnek emlékeim-
ben Czine Mihály, a kiváló 
irodalomtörténész lélekeme-
lő értékelései. Ő ugyanis 
nagy lelkesedéssel és lé-
nyegre törően tudott szólni a 
gyerekekhez. Nem az iroda-
lomtudomány oldaláról kö-
zelített a lírához, hanem 
megkísérelte egyszerű sza-
vakkal megéreztetni velük, 

mit jelent az erdélyi magyar 
költészet. Egyik kolléganőm 
így fogalmazott: „Miska bá-
csi a maga zsoltáros hang-
ján nem tudományosan 
elemzi a műveket, hanem a 
hallgatóság szívét érinti 
meg”. S azt, hogy e rendezvé-
nyek emléke valóban élén-
ken él a gyermekek emléke-
zetében, onnan tudom, hogy 
az osztálytalálkozókon a di-
ákok mindig emlegetik, fel-
idézik ezeket az élményeket.

–  Ám a líra szeretetét 
nemcsak a gyakori író-olva-
só találkozóknak, hanem az 
ön pedagógiai munkájának 
is köszönhetik a kőrösis tanu-
lók. Mi volt a hitvallása? 

– Nekem elsődleges volt, 
hogy érzelmileg gazdagod-
jék a diák. Nem baj, ha nem 
tudja úgy elemezni a verset, 
ahogyan megköveteljük. 
Arra voltam kíváncsi, hogy 
személy szerint mit monda-
nak neki, őt hogyan érintik 
azok a sorok, milyen érzel-
meket mozgatnak meg ben-
ne. Azt azonban megkövetel-
tem és nagyon odafigyeltem 
rá, hogy kívülről is megta-
nuljanak sok verset. Hiszen 
a szüleim felnőtt fejjel is el 
tudták mondani a gyermek-
korukban memorizált költe-
ményeket. Az idő múlásával 
talán egyes szavak vagy so-

„Mindig sokat gondolok haza és amiben csak tudom, segítem a szü-
lőfalumat”
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rok kiesnek az emlékezeté-
ből, de amikor majd ő tanítja 
a gyermekének, eszébe jut-
nak, s mennyire fog örülni 
az emlékeknek! Például a 
Családi kör, részletek a Tol-
diból vagy a János vitéz pár 
nagyszerű éneke... Én kis 
versre, hosszú költeményre 
egyaránt ötöst adtam, ami-
vel egy-egy verselemzés 
esetlegesen gyengébb jegyét 
is javíthatták. Akadt tanít-
ványom, aki írásban, olva-
sásban gyengébb volt, mégis 
amikor kicsengettek az iro-
dalomóráról, hangosan fel-
sóhajtott: Milyen kár, hogy 
már vége az órának! Gyak-
ran vittem a diákokat szín-
házba, múzeumba, mert fon-
tosnak tartottam, hogy meg-
ismerjék a saját környezetü-
ket. Az Ady-múzeumban 
például az a kisgyerek, aki 
sosem remekelt magyarból, 
de nagyon szerette az órái-
mat, szinte levegőt alig tu-
dott venni ott, ahol Ady End-
re járt! Lenyűgözve és meg-
hatódva lépkedett azon a 
parkettán, amelyet Ady cipő-
je is érintett valamikor. Ma-
radandó, életre szólóak ezek 
az élmények. Nekem is nagy-
szerű tanárom volt, akire 
annyira jó visszagondolni, s 
talán nekem is sikerült nyo-
mot hagyni a tanítványaim-
ban! Ezt igazolja, hogy a díj 
átvétele után rengeteg gra-
tulációt, nagyon sok szép 
bejegyzést kaptam. Egyik 
tanítványom azt írta: „Min-
denre emlékszem, amit taní-
tott, s remélem, általuk én is 
jobb ember lettem”. Jólestek, 
őszintén örvendtem ezeknek 
a szavaknak! 

– Az óráin is rendszeresen 
mondott verset?

– Igen. Szerettem, ma is 
szeretek verset – nem sza-
valni – elmondani! Amikor 
Korondon tanítottam, renge-
teget helyettesítettem a na-
gyon elfoglalt igazgató ma-
gyaróráit, s mit ad Isten? 
Harminchárom év múlva 
Székelyudvarhelyen talál-
koztam egy szakácsnővel, 
akinek ismerősen csengett a 
hangom, s ahogy szóba ele-
gyedtünk, kiderült ő is Ko-
rondon tanult akkor, amikor 
épp ott voltam pedagógus. 
Nahát – csapta össze a te-
nyerét – hiszen akkor a ta-
nár nénitől hallottuk: „lehet-
e némán teát inni véled, ru-
bin-teát és sárga páragőzt?” 
– idézte hibátlanul. Lám, ő 
így őrizte meg Kosztolányi 
sorait az emlékezetében. 
Hát nem csodálatos? Emlék-
szem, hogy elmondtam az 

órán a verset, s a szünetben 
is hallottam, hogy a vissza-
térő refrént ismételgetik a 
gyerekek. 

– Közel egy évtizedig ve-
zette az érdi Székely Vers-
mondókört, de ön is gyakran 
szerepelt városi rendezvé-
nyeken, sőt önálló estjei is 
voltak. Mi vezérelte? Küldetés 
vagy csupán a versek szere-
tete?

– Valóban, kilenc és fél 
évig működött a versmondó-
köröm, amelyben tudato-
san, kizárólag erdélyi köl-
tőktől válogattam, hogy 
megismerjék Érden az er-
délyi költészetet. Már kicsi 
gyermekkoromtól szeret-

tem szavalni. Írni, olvasni 
sem tudtam még, de ha meg-
tanítottak egy-egy költe-
ményt, örvendtem, ha kö-
zönség előtt elmondhattam. 
Később felnőttként a kollé-
gákkal, de otthon a család-
dal is szívesen megosztot-
tam a szívemnek kedves 
költeményeket. Majd egyre 
többször meghívtak, kértek 
fel versmondásra különféle 
rendezvényeken. Nem a 
szereplési vágy hajtott, ha-
nem, hogy sokan megismer-
jék a gyönyörű verseket, 
amelyeket én is annyira 
szerettem. Ha találkoztam 
egy szép erdélyi költemény-
nyel, ellenállhatatlan vá-
gyat éreztem, hogy azt má-
sokkal is megosszam. Ezért 
állítottam össze a „Van 
olyan föld” és az „Atlantisz 
harangoz” című önálló este-
met, s mondtam el sok he-
lyütt, mert úgy tapasztal-

tam, s boldoggá tett, hogy 
az emberek szeretettel fo-
gadták. Sokszor előfordult, 
hogy az irodalmi estek után 
odajöttek gratulálni. Volt, 
aki azt mondta: ő még életé-
ben nem hallott ilyen szép 
verset! Rengeteg szülőföld-
ről szóló költeményt hall-
hattak, amelyek – nyilván 
nem véletlenül – mindenkit 
képesek megérinteni, hi-
szen, mint tudjuk, sokáig 
tabu volt Magyarországon a 
leszakadt országrészekről 
beszélni, nem is tanították. 

– Nem csupán a versek ál-
tal, hanem tartalmas utak 
szervezésével is arra töreke-
dett, hogy megismertesse 
szülőföldjét az érdiekkel.

– Nagy vágyam volt, hogy 
a kultúra bölcsőjét szemé-
lyesen is láthassák sokan. A 
Kőrösi diákjai mindig na-
gyon szívesen jöttek ezekre 
a kirándulásokra, pedig 
nemcsak szórakozás, hanem 
egyben kemény próbatétel is 
volt számukra. Hónapokig 
kellett felkészülni rá, majd 
hosszú túrákon részt venni. 
Előtte kaptak egy listát ar-
ról, mit kell elolvasniuk és 
kiosztottam a verseket is, 
amelyeket aszerint válogat-
tam, hogy Erdély mely ré-
szén barangoltunk. Hogy 
megmaradjon bennük a lát-
vány meg az ismeret is, éve-
kig magam másoltam a ver-
seket és mellétettem az oda-
illő fényképeket, amelyekből 
aztán mindenki kapott. Ezt 
látván, a pedagógus kollé-
gák kérték, szerkesszem 
könyvvé ezeket az oldala-
kat. Így született meg az Er-

délyi honismereti barango-
lás című sorozat. Később, 
miután már nyugdíjas let-
tem, sok felnőtt fordult hoz-
zám a kéréssel, menjünk Er-
délybe, aztán az utastársak 
nyolcvan százaléka vissza-
járó volt, akikkel „toronyát-
boronyát” bejárhattuk.

– Napjainkban is vállalja 
az erdélyi túrákat?

– Igen. Tavaly nyáron Er-
dély északi részeit jártuk 
be. Mivel nagyon messze 
van, Ady, Kölcsey szülőfalu-
ja leginkább kimarad a láto-
gatásokból. Utazás előtt én 
a felnőtteknek is elkészítem 
az ajánlott irodalmat, osz-
tok ki verseket, s aki tudja, 

velem együtt mondja. Köl-
csey Himnusza természete-
sen kihagyhatatlan volt, s 
így közösen elmondva felejt-
hetetlen, maradandó élmény 
volt mindenkinek. Koszorú-
zunk is az emlékhelyeken, 
mert ezek az alkalmak mé-
lyebb nyomot hagynak a ki-
rándulókban. Fönn északon 
született Németh László, 
Dsida Jenő, Károly Gáspár, 
sorolhatnám. A moldvai 
csángókhoz szintén ritkáb-
ban érkeznek a látogatók. 
Pedig rendkívüli élmény, 
mintha ötszáz évet vissza-
mennénk az időben. Beszé-
dük, nyelvhasználatuk, szo-
kásaik, viseletük, mentali-
tásuk páratlan megtapasz-
talás. Anyagiakban nagyon 
szegények, de lelkileg rop-
pant gazdagok! Mi is szegé-
nyek voltunk, hiszen minde-
nünket elvették, amikor kol-
lektivizáltak, mégis gazda-

gok voltunk, mert összetar-
tottunk, s annyira szerettük 
egymást! Nekem csodaszép 
emlékeim vannak a gyerek-
koromról. 

– A csaknem száz irodal-
mi rendezvény és megszám-
lálhatatlan fellépése után, 
egyik napról a másikra bú-
csút intett a nyilvánosság-
nak. Mi volt az oka? 

– Még önkormányzati 
képviselő voltam, amikor 
nyugdíjas lettem, s úgy dön-
töttem, nem vállalok már 
több nyilvános szereplést, 
hiszen ekkor már nem mű-
ködött a versmondókör sem. 
Úgy véltem, ideje átadni a 
helyem a fiataloknak. Per-

sze, később is előfordult, 
hogy nem tudtam visszauta-
sítani egy-egy szívélyes fel-
kérést. Ám, ha Erdélybe me-
gyünk, mindegyik útra sok-
sok verssel készülök, s ezt 
igénylik is az utastársaim. 
A kirándulások szervezését 
most is bevállalom és per-
sze, amint említettem, a 
szülőfalum támogatásában 
máig részt veszek. Bár egy 
volt gimnáziumi osztálytár-
sam egyszer rosszallóan 
azt találta mondani: „Le-
ányka, te csak hallgass, itt 
nagyobb szükség lett volna 
rád, mint ott!” Én egész éle-
temben úgy éreztem, hogy a 
felnevelő Szülőfölddel szem-
beni kötelezettségem azt 
minél szélesebb körben 
megismertetni és megsze-
rettetni. Ha ott maradok, 
talán tehettem volna többet 
is, de így ennyit tudtam tör-
leszteni. 

Munkásságáért Érd Város Életmű Díjával tüntette ki március 15-én T. Mészáros András polgármester
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Hamarosan szelektíven gyűjthetjük az üveget is
2,8 milliárdos projekt keretében fejlesztik Érd és térsé-
ge hulladékgazdálkodási rendszerét. Az új rendszer a 
papír- és műanyag hulladék mellett már az üveg be-
gyűjtésére, kezelésére, szelektálására is alkalmas 
lesz – hangsúlyozta a múlt keddi projektindító rendez-
vényen dr. Aradszki András országgyűlési képviselő 
(Fidesz–KDNP).

A hulladékgazdálkodás
nak van egy globálisabb cél
ja: hogy a világot, földünket 
ne pusztítsa el, ne fedje be az 
a szemét, ami létezésünkkel 
együtt jár, amit nap mint nap 
megtermelünk. Cél az is, 
hogy a Föld erőforrásait ha
tékonyabban használjuk fel, 
és visszaforgassuk a hulla
dékból a felhasználható 
anyagokat – hangsúlyozta 
Aradszki András, hozzáté
ve: a természet és az ember 
ugyanannak a környezetnek 
a része, függünk egymástól, 
és saját érdekünk a terem

tett világ védelme, és lokáli
san kellenek az ilyen projek
tek e globális cél eléréséhez.

T. Mészáros András pol
gármester a projektindítón 
utalt arra, hogy korábban 
két, a hulladékgazdálkodás
sal foglalkozó társulás is 
megalakult. Az egyik a szi
lárd hulladék begyűjtéséhez 
kapcsolódó gépek, tárolók, 
szelektív gyűjtőedények be
szerzésére jött létre; tevé
kenységét mára lényegében 
befejezte, jelenleg a fenntar
tási időszak zajlik. Emellett 
megalakult egy regionális, 

jelenleg 22 településből álló 
hulladékgazdálkodási tár
sulás is, amely ennek a ré
giónak a hulladékszállításá
val, újrafelhasználásával 
foglalkozik. A jelenlegi pro
jekt ehhez a munkához kap
csolódik.

A közel 2,8 milliárdos 
program KEHOPos forrás
ból valósul meg, a támogatás 
mértéke 90 százalék, össze
ge pedig 2,4 milliárd forint. A 
projekt keretében az alábbi 
fejlesztések valósulnak meg: 
gyűjtőedények beszerzése a 
csomagolási üveghulladék 
begyűjtéséhez, emellett ki
lenc gyűjtőgépet, nyolc hul
ladékszállító járművet és 
három anyagmozgató beren
dezést állítanak szolgálat
ba, kialakítják a korszerű 
hulladékelőkezelő telephe
lyet, és a lakosság szemlélet

formálására is nagy figyel
met fordítanak.

– Érden nemcsak gyűjteni 
szeretnénk a hulladékot, 
hogy aztán valahol másutt 
lerakjuk, hanem szeretnénk 
létrehozni egy olyan hulla
dékhasznosító művet, amely 
ennek a kistérségnek min
den, a hulladékgazdálko
dással kapcsolatos problé
máját meg tudja majd oldani 
idővel – hangsúlyozta T. Mé
száros András, aki reméli, 
további támogatást is kap 
majd a projekt, hogy minél 
komplexebb szolgáltatást 
tudjon nyújtani annak a 
mintegy négyszázezer em
bernek, akik a részt vevő hu
szonkét településen élnek.

Pató Simon, az ÉTH cég
vezetője a rendezvényen el
mondta: régiónkban egy em
ber 307 kiló szilárd hulladé

kot termel évente. Ebből je
lenleg 21,5 kilót kell szelektí
ven gyűjteni, a többi a lera
kóba kerül – a fenti számba a 
zöldhulladék nem tartozik 
bele. A most induló projekt
nek köszönhetően meghá
romszorozódik majd a sze
lektíven v isszag yűjtött 
mennyiség – ráadásul az 
üveghulladékot is vissza
gyűjtik majd.

– Az ÉTH mindig is élen 
járt, és élen is szeretne járni 
a hulladékgazdálkodás te
rületén – hangsúlyozta Pató 
Simon. A cégvezető kérte 
azokat, akik korábban még 
nem vették át a díjmentes 
szelektív hulladékgyűjtő 
edényeket, az ÉTH telephe
lyén vegyék át azokat. Mint 
elmondta, az edényzet 80 
százalékát már kiosztották 
a lakók között. n -K-

Jégcsarnok épül Érden
Jégcsarnok épül Érden: a Kárpáti Farkasok sportegye-
sület az érdi önkormányzattal együttműködve, TAO-s 
támogatásból és befektetői forrásból építi meg az Érd 
Aréna mellett a jégkorong utánpótlás-nevelést szolgáló 
létesítményt. 

A jégpálya lehetőséget 
nyújt majd a szabadidős, va
lamint az iskolai sporttevé
kenységekhez is – hangzott 
el a jégcsarnok március 28
ai alapkőletételén, amelyen 
jelen voltak Magyar Jégko
rong Szövetség, Hargita Me
gye Tanácsa, a járás, az ön
kormányzat, a helyi sport
egyesületek, a környező te
lepülések vezetői, képvise
lői, no meg a Kárpáti Farka
sok fiatal jégkorongozói.

Dr. Aradszki András or
szággyűlési képviselő (Fi

desz–KDNP) az alapkőleté
telen kiemelte: a kormány 
előtérbe helyezi nemcsak az 
élsportot, hanem az utánpót
lás nevelését is.

– Nagy merészség azt 
mondani, hogy Érd sportvá
ros, de nem merészség azt 
mondani, hogy Érd sportvá
ros lesz – hangsúlyozta 
Aradszki András, hozzáté
ve: a sport az egészséges 
nemzet alapja, minden 
egyes sportlétesítmény át
adása egyegy lépés ennek 
eléréséhez.

Sárfalvi Péter, az Emmi 
nemzeti utánpótlásnevelé
sért és sportkapcsolatokért 
felelős helyettes államtitká
ra azt hangsúlyozta: ezzel a 
beruházással Érd tovább 
erősíti a kormány legfonto
sabb sportpolitikai céljait, 
amelyek az utánpótlásneve
lés, az élsport támogatása, a 
sportinfrastruktúra fejlesz
tése – e területen szintén ki
emelkedően teljesít Érd – és 
a nagy nemzetközi verse
nyek magyarországi meg
rendezése. 

– Gratulálok a városnak, 
és ki merem mondani: Érd 
igazán sportos város. Köszö
nöm az országgyűlési képvi
selő és a polgármester mun
káját, hiszen az ő lobbitevé

kenységük nélkül ma nem 
ünnepelhetnénk itt – mondta 
a helyettes államtitkár, aki 
azzal zárta szavait: Érd pél
dakép lehet a többi hasonló 
méretű város előtt.

T. Mészáros And-
rás polgármester fel
elevenítette azokat a 
lépéseket, amelyeket 
az elmúlt esztendők
ben a város vezetése 
a helyi sportélet fel
lendítéséért tett, 
hangsúlyozva: az a 
folyamat, ami 2007
ben elindult, nem áll 
és nem is állhat meg: 
hetvenezer ember él 
a városban, sok fiatal 
és gyermek, sok 
sportolni szerető em
ber. 

A jégcsarnokot 
megépítő Bayer 
Construct vezérigaz
gatója, Balázs Attila 
elmondta: a jégcsar
nok – amely várható

an jövő tavaszra készül el – 
alapterülete 2020 négyzet
méteres lesz, a pályatest 
60×26 méteres, és nyolc öltö
zőblokk tartozik majd hoz
zá. A jéghűtés a mai legkor
szerűbb rendszerrel valósul 
meg. A létesítmény nemzet
közi versenyek lebonyolítá
sára is alkalmas lesz. 

A Kárpáti – korábban 
Hargitai – Farkasok 2006 
óta működik, ob III és ob IV 
osztályokban sikeresen ver
senyez. Eddig nem rendel
keztek saját jégpályával. A 
csarnok átadását követően 
elindíthatják utánpótlásbá
zisuk kiépítését, az érdi és 
környező települések gyer
mekeinek toborzását. A jég
csarnokban a hokioktatás 
és edzés mellett lehetőség 
lesz a korcsolyaoktatás 
igénybevételére, illetve sza
badidős korcsolyázásra, té
len jég, nyáron gördiszkó 
látogatására.

Qn ÁdÁmA jégcsarnokban lehetőség lesz szabadidős korcsolyázásra, télen jég-, nyáron gördiszkó látogatására

A Kárpáti Farkasok fiatal jégkorongozói is örömmel segédkeztek az 
alapkőletételnél
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Megújulhat a Tárnoki út teljes szakasza
Múlt kedden folytatta Érd Megyei Jogú Város közgyűlé-
se azoknak a napirendeknek a tárgyalását, amelyekre 
előző csütörtökön nem tudtak sort keríteni, mivel T. Mé-
száros András polgármester rendzavarók bekiabálása 
miatt berekesztette az ülést. A két ülés között eltelt idő-
szakban új pályázatokat írt ki a kormány útfelújításra, 
amelyre a képviselők azonnal reagáltak, s döntöttek 
róla, hogy megpályázzák az elnyerhető 150 millió forin-
tot, amiből folytatnák a Tárnoki út felújítását. 

A Modern Városok prog-
ramnak köszönhetően újul 
meg a Tárnoki útnak az a 
másfél kilométeres szaka-
sza, amely a Kolozsvári utca 
és a Szent István út közötti 
szakaszt érinti. A kormány 
annak kompenzálására, 
hogy Pest megye nem része-
sülhet azokból az uniós for-
rásokból, amelyek más régi-

óban elérhetőek, 7 évre 80 
milliárdos fejlesztési kere-
tet határozott meg a megyé-
nek. Ebből az idén is 3 és fél 
milliárd forintot útépítésre 
szánnak. A települések fe-
jenként 150 millió forintra 
pályázhatnak. Az erről szó-
ló pályázati kiírás a napok-
ban jelent meg. Fontos 
szempontként határozták 

meg a kiírok, hogy olyan 
utak felújítását kívánják tá-
mogatni, amelyek már meg-
lévő vagy pedig felújítandó 
közösségi intézmény köze-
lében vannak, főutak vagy 
főúthoz csatlakoznak és 
rendelkeznek építési enge-
déllyel. Így esett a választás 
– a pénzügyi keretet és a 
megszerezhető maximum 
pontszámot figyelembe véve 
– a Tárnoki útra, amelyet a 
Lőcsei úttól a Riminyáki úti 
csomópontig, onnan pedig 
az Ürmös utca–Csaba utca 
kereszteződésig újítanának 
fel, közel másfél kilométer 
hosszúságban.

Szintén sürgősségi napi-
rendként tárgyaltak arról is, 

hogy megbízzák a Érdi Vá-
rosfejlesztési Kft.-t azzal, 
hogy készítse el az engedé-
lyezési terveket és szerezze 
be az engedélyeket a Tol-
mács utca, Jegyző utca és 
7-es főút közötti szakasz szi-
lárd burkolatának megter-
vezésére, ami magában fog-
lalja többek között az útépí-
tési, forgalomtechnikai, csa-
padékelvezetési, engedélye-
zési tervek elkészítését és az 
engedélyek megszerzését. A 
beruházás a Modern Váro-
sok programból valósul meg 
az Aréna melletti területen 
történő sport- és turisztikai 
fejlesztés kapcsán.

Kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánította a közgyű-

lés többek között a Minaret, 
valamint Parkvárosban a 
Rozs nyói utca környékét.

Alapítványok támogatásá-
ról is döntöttek a polgármes-
teri keret terhére. A Kisebb-
ségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány 400 000 forintot 
kapott. A Mátyás Király Ala-
pítvány az Érdligeti Iskolá-
ban használt vetítővászon és 
projektor fix felszereléséhez 
szükséges konzol és kellé-
kek beszerzéséhez 25 000 Ft 
összegű támogatásban ré-
szesült, míg a Sportiskola 
Alapítvány a Tollaslabda Di-
ákolimpia Országos döntőjé-
re 200 000 Ft összegű támo-
gatásban részesült.

QQ NYH

Új kormányablak
Kormányablak nyílt március 26-án Diósdon. Nagy 
igény volt arra, hogy a 130 ezer lakosú Érdi járásban 
ne csak egy, hanem több helyen is kormányablak mű-
ködjön – hangsúlyozta az ünnepélyes megnyitón dr. 
Aradszki András országgyűlési képviselő (Fidesz–
KDNP).

Aradszki András hang-
súlyozta: az új kormányab-
lak megnyitása az érdire is 
kihat majd, hiszen az itt 
dolgozókat tehermentesíti.

A kormányablakok or-
szágos illetékességgel jár-
nak el, így a diósdi létesít-

ményt a környező települé-
seken élők is látogathatják 
– emelte ki köszöntőjében 
Zöld-Nagy Viktória, a Mi-
niszterelnökség területi 
közigazgatás fejlesztéséért 
felelős helyettes államtitká-
ra, aki elmondta azt is: or-
szágosan a kormányabla-
kokban évi 12–14 millió 
ügyet intéznek az ügyfelek, 
és a diósdi az ország 277. 
ilyen létesítménye.

– Ez a szám a jövőben bő-
vülni fog, hiszen folyamato-
san nyílnak kormányabla-
kok az országban, illetve 
okmányirodák alakulnak 
át kormányablakká – hang-

súlyozta a helyettes állam-
titkár.

Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott az ünnep-
ségen visszatekintett az 
okmányirodai rendszer, il-
letve a kormányablakok há-
lózatának kialakítására, 

hangsúlyozva: míg kezdet-
ben a kormányablakokban 
29, most már több mint 1500 
ügyet lehet itt intézni.

– Igyekszünk minden 
szolgáltatást elhozni az 
ügyfelekhez – tette hozzá.

QQ Á. K.

INFOBOX
Cím: 2049 Diósd, Szent Ist-
ván tér 1.
Nyitvatartás: Hétfő 7.00–
17.00; Kedd 8.00–18.00; 
Szerda 8.00–20.00; Csütör-
tök 8.00–18.00; Péntek 
8.00–16.00.

Az új kormányablak az érdligetieknek is könnyebben elérhető

Vár oshoz méltó rendőrkapitányság
Április végén birtokba vehetik a rendőrség munkatársai 
az új, Ercsi úti épületet – jelentette be dr. Aradszki And-
rás országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) a múlt 
szerdai épületbejárás alkalmával. Az államtitkár a vá-
rosvezetők kíséretében tekintette meg az Ercsi úti, 
többszintes épületet.

Aradszki András hang-
súlyozta: az, hogy méltó 
rendőrkapitánysága le-
gyen Érdnek, azért fontos, 
mert az eddig használt 
épület méltatlan volt nem-
hogy egy megyei jogú vá-
roshoz, de még egy közepes 
méretű településhez is. A 
rossz körülmények ellené-
re az érdi rendőrség jól 

végzi a dolgát, és nemcsak 
Érden, hanem a járás többi 
településén is jelentősen 
nőtt a közbiztonság, hozzá-
fűzve: reméli, április végé-
től új fejezet nyílik a kapi-
tányság életében, hiszen 
jobb körülmények között, 
hatékonyabban, gyorsab-
ban tudják majd ellátni 
szolgálatukat.

T. Mészáros András pol-
gármester kiemelte: míg öt 
éve Érd a megyei jogú váro-
sok rangsorában a közbiz-
tonság tekintetében középen 
helyezkedett el, most az el-
sők között van, ami a rend-
őröknek is köszönhető.

– Bízunk abban, hogy az a 
munka, amit eddig nagy fele-
lősséggel végeztek, most 

még hatékonyabb és sikere-
sebb lesz, és az érdiek még 
nagyobb biztonságban él-
hetnek – hangsúlyozta.

A rendőrség új épülete 
alagsorból, földszintből és 
két emeletből áll. Az alagsor 
500, a földszint, illetve az 
emeletek 700–700 négyzet-
méter alapterületűek, így az 
új rendőrkapitányság teljes 

alapterülete több mint 2500 
négyzetméter. A tetőtéri ré-
szen egy gépészeti rész és 
tetőterasz is helyet kapott – 
mondta lapunknak Halász 
György építész, tervező, 
hangsúlyozva: úgy kellett 
megtervezniük az új kapi-
tányságot, hogy a szomszé-
dos, régi épületben a munka 
zavartalanul folyhasson. Az 
új kapitányság bejárata je-
lenleg a Szabadság tér, illet-
ve Ercsi út felől közelíthető 
meg, de – mint a tervezőtől 
megtudtuk – a tervek szerint 
az épület déli oldalán folyta-
tódik majd a Pelikán sétány, 

így a gyalogosok szá-
mára a sétálóutcán 
keresztül is elérhető 
lesz. 

A közel 1,3 milliárd 
forintos beruházásból 
megvalósuló rendőr-
kapitányság felépíté-
sét az indokolta, hogy 
a régi rendőrkapitány-
ság műszaki állapota 
leromlott, nem alkal-
mas már a 130 fős állo-
mány elhelyezésére – 
az osztályok jelenleg 
elkülönülten, több te-
lepülésen (Százhalom-
battán, Diósdon) kény-
telenek dolgozni. Az új 
épületben helyet kap-

hatnak a közlekedésrendé-
szeti, az igazgatásrendésze-
ti, a közrendvédelmi, a vizs-
gálati és a bűnügyi osztá-
lyok, valamint a helyszínelő 
és balesetvizsgáló, a techni-
kai helyszínelő és készenlé-
ti, a járőr-őrszolgálati, a 
nyomozó, valamint a körzeti 
megbízotti alosztály is. 

QQ ÁdÁm K.

Az új rendőrkapitányság teljes alapterülete több mint 2500 négyzetméter
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
• Womas csatornatisztítás
• Kamerás csatornavizsgálat
• FIX ÁRON
• 30 NAP GARANCIÁVAL
• NON-STOP az évminden napján

06 20 356 70 30

BENINO-PLUSSZBT.

2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes
zsindely

1395Ft/m2-től
(téglány formájú zsindely barna

és fekete színben)

Polikarbonát lemez
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZsindEly
sZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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Tavaszi olvasnivaló
Tavasz: megújulás, feltámadás, szerelem, reménység – 
egy negyedéves irodalmi folyóirat, amilyen az Érdi 
IRKA is, évi első számának kézenfekvő, szinte kötelező 
témái. Kapunk is bőséges válogatást a megszokott szer-
zőktől, ahogy persze az ebbe a tematikába nem feltétle-
nül sorolható egyéb verset és kisprózát is.

A tavaszi lapszámba ver-
seket harmincnégy szerző-
től válogatott a szerkesztő, a 
prózaírók nyolcan képvisel-
tetik magukat. Két diákszer-
zőtől – Lada Levente és 
Szatmári Kristóf – is talá-
lunk egy-egy munkát.

Az irodalomkedvelők szá-
mára fontos publikálási le-
hetőség ez a folyóirat, de leg-
alább ennyire lényeges, 
hogy a lap számról számra 
új szerzőket is bemutat, fo-
lyamatosan bővítve ezzel a 
szerzők és az olvasók körét.

Ezúttal Szeghy Karoliná-
ról tudjuk meg, hogy Érden 
élő kétgyerekes édesanya, 
aki már kamaszkora óta ver-
selget, de igazán a meseírás-
ban talált önmagára. Törté-
nete jól példázza, milyen ha-
tások irányíthatnak valakit 
például az írás felé. Mert az 
természetes, hogy Szeghy 
Karolina gyerekként szeret-
te a meséket, az is, hogy lá-

nyai kedvéért saját történte-
ket talált ki, de ahhoz, hogy 
íróként emellett a műfaj mel-
lett köteleződjön, kellett 
még, hogy Csukás István 
szüleinek a szomszédjában 
éljenek, s így gyakran talál-
kozhasson a mindig mosoly-
gós, vidám, közvetlen és emi-
att is méltán népszerű író-

val. Mindez együtt vezetett 
oda, hogy Szeghy Karolina 
történetei 2012 óta rendsze-
resen megjelennek különbö-
ző mesegyűjteményekben, s 
természetesen ebben a lap-
számban is olvasható egy 
meséje.

A Fejér megyéből szárma-
zó Hamar József 25 éve él 
Érden, fényképezni viszont 
gyermekkorában kezdett, 
mint oly sokan, ő is a legen-
dás Pajtás kamerával – ol-
vashatjuk bemutatkozásá-
ban. Tájépítész mérnökként 
talán érthető, hogy fotósként 
is elsősorban a természet kí-
nálta látvány érdekli, s ezt 
örökíti meg szenvedéllyel, s 
immár olyan színvonalon, 
hogy két önálló kiállításon is 
bemutathatta munkáit. Ez-
úttal a folyóirat tavaszi szá-
mát illusztrálják felvételei.

Ha már képekről esik szó: 
érdemes megnézni azt a kis 
összeállást, amely a Poly–
Art alkotóinak a Téli tárlat-
ra beadott munkáit mutatja 
be. A város képzőművészeti 
seregszemléjén régen volt 
látható ennyi – szám szerint 
nyolc – nem hivatásos mű-
vész munkája. n (mnp)

IRODALMI-KULTURÁLIS
FOLYÓIRAT

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
2018. MÁRCIUS

400 Ft

Hamar József: Fényvonal

BAKAGYÖRGYI

KERESLEK ÁLMOMBAN S ÉBREN

Téged kereslek ajtó
nyílásban, ablakomon át,
a téren, pipacsos réten,
galambszárnyak lebegtette
csöndben, erdőben,
felhő-szegélyen,

saját szakadékaimban.

Miért éhezem tekinteted
simogatását álmomban s ébren,
miért vár régóta szemem,
kezem, vállam, testem
egésze – ha tudom,

érkezésed csak reményem?

Mintha a lehetetlen
lélegezne ringató,
mélyre sodró, érted
kiáltozó, áhítozó
szavaimban.

Miért akartad, jó Uram,
hogy a testetlenből testbe
lépjek? Miért kell, hogy
egemet egészen betöltse
gyöngéd mosolyod árnya,
mely nem oszlik el?

Szirom-lényem elveszti
szépségét, ha nem tiéd,

ha nem hajolsz föléje vágyva
szárnyat adó ölelésed nélkül
elborít a lét alatti lét entrópiája.

PERGELANTAL

Hűvös még az éj.
Föld távoli illata
orgonán játszik.

BARNA JÚLIA

TAVASZ-ÁRAM

a csend fája váratlan dallamot virágzik
madár-vágytól szapora szívdobogástól
lüktet a lomb és a lombzöldek alatt

a nap számtalan szilánkja
fény suhogtatja a szín-illat-varázst:
lázvörös álomkék sóhajlila kábulás

tavasz-áram kering a föld a víz a levegő
láthatatlan vezetékein

a halványabb érzés-körökből
felizzanak a vágy elemei:
az erősebb fokozatok
az életre-hívó akaratok

innen és túl a káprázatokon
ezüstkék tükörtó hullámzik ringatja
múltjával jövőjével együtt írja
a még meg sem születettek arcát

SZABÓAIDA (Jampa drolma)

Metsző szél száguld,
bölcsőben még a tavasz,
Bak jegyben járunk

Nép dalok zenében, képben
Semmi rendkívüli nincs abban, ha egy zeneiskola növen-
dékei időről időre megmutatják a szülőknek, ismerősük-
nek, de akár csak egymásnak is, hol tartanak a tanulás-
ban, s persze az sem haszontalan, hogy ezeken a kon-
certeken szokják a közönség előtti szereplést a jövő ze-
nészei.

Ezúttal a megszokottól el-
térő módját választotta zon-
gora tanszakos hallgatói be-
mutatkozásának a Lukin 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola.

– Még a tavalyi Kodály-év-
fordulóhoz kapcsolódva ha-
tározta el a zongora tanszak 

tanári kara egy olyan kon-
cert megszervezését, ame-
lyen kizárólag magyar nép-
dalfeldolgozások, illetve a 
magyarság népi kultúrájá-
hoz szorosan hozzátartozó – 
így fért például a repertoár-
ba Tinódi Lantos Sebestyén 
egy virágéneke – zongorada-

rabok szólalnak meg – mond-
ja Szabóné Bán Ildikó igaz-
gató.

A tematika tehát kötött 
volt, műfajilag azonban tágí-
tották a határokat, mert a 
gyerekek közül néhányan 
vállalkoztak a népdalok el-
éneklésére is, például Kun-
falvi Júlia, a Marianum Né-
met Nemzetiségi Nyelvokta-
tó Általános Iskola második 
osztályos tanulója.

– Tavaly óta zongorázom, 
már nem ez lesz az első sze-
replésem, de most kicsit job-
ban izgulok, mert közönség 
előtt még nem énekeltem. 
Ugyanazt a dalt, a „Most vi-
szik, most viszik…” kezdetűt 
éneklem, amit majd zongo-
rán is előadok Papp Lajos 
feldolgozásában.

A zene mellett a képi meg-
jelenítés is szerepet kapott a 
műsorban, a kivetítőn folya-
matosan láthatók voltak a 
növendékek népzene ihlette 
rajzai, illetve a témához illő, 
a gyerekek által válogatott 
illusztrációs képanyag.

Nem titkolt célja a zeneis-
kolának, hogy tevékenyégét 
népszerűsítse, ennek jegyé-
ben rendezték egy héttel ko-

rábban a Lukin csalogány 
elnevezésű népdaléneklési 
fesztivált, amelyen a zeneis-
mereti tanszak tanulói mu-
tatkoztak be, s akik közül a 
legjobbak a mostani koncer-
ten is felléptek. Így a művelő-
dési központban rendezett 
programon több mint negy-
ven növendék adott számot 
előmeneteléről.

Mai világunkban varázs-
szónak számít a marketing, 
amit valamikor úgy mond-
tunk, hogy a jó bornak is kell 
a cégér. A zeneiskola is sze-
retné minél szélesebb kör-
ben megismertetni az intéz-

ményben folyó munkát, ezért 
hirdetik meg – tudtuk meg 
Szabóné Bán Ildikótól – ápri-
lis 16. és 20. között a nyílt 
napokat, amikor bárki láto-
gathatja az órákat, tájéko-
zódhat a képzésről, megis-
merkedhet az oktatókkal. 
Ezeknek az óralátogatások-
nak mintegy az összefogla-
lóját adja majd az a hang-
szerbemutató, amit a műve-
lődési központban rendez-
nek április 19-én, amelyen a 
növendékek megszólaltatják 
az összes, az iskola képzési 
repertoárjában szereplő ze-
neszerszámot. n M. Nagy

Kunfalvi Júlia a Marianum második osztályos tanulója zongorázás 
mellett énekléssel is fellépett

Szabóné Bán Ildikó szeretné minél szélesebb körben megismertetni 
az intézményben folyó munkát
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AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKYYKYÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

Az akció a k
észlet erejé

ig érvényes
.
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A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENYT HIRDET ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK.
 
A verseny célja, a magyar irodalom értékeinek megismertetése, a szép és 
igényes magyar beszéd szépségeinek megszerettetése a diákokkal.
 
A A versenyre egy szabadon választott 20. századi vagy kortárs magyar 
szerző versével, prózájával, vagy annak egy részletével lehet jelentkezni. 

A zsűri három korcsoportban (7-10; 11-14; 15-18 évesek) hallgatja meg a 
jelentkezőket. Nevezési díj nincs!

A verseny időpontja: 2018. április 27., péntek 14 óra.

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

A jelentkezés módja: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap elküldése
· · e-mailben: lukacs.orsolya@szepesmk.hu
· honlapon: www.szepesmk.hu
· postán: Szepes Gyula Művelődési Központ - 2030 Érd, Alsó u. 9.

A jelentkezési lap személyesen is leadható a művelődési központban 
LUKÁCS ORSOLYA nevére.

Jelentkezési határidő: 2018. április 23.

Élh ető környezettudatosság
Nem fanatikus, nem trendi, egyszerűen csak zöld – 
vallja magáról a már jobbára csak Ökoanyu néven em-
legetett Nagy Réka, aki a városi könyvtár Színes vilá-
gunk című sorozatában beszélt a környezettudatos 
életmódról.

A kezdetek kislánya szüle-
téséig nyúlnak vissza, ami-
kor Nagy Réka számára a 
legfontosabb szempont az 
lett, hogy a gyereknek min-
den a legjobb legyen: miben 
mossa a ruhácskáit, mit ad-
jon neki enni, mivel takarít-
sa a lakást, ahol a cseperedő 
kicsi kúszik-mászik. Nagy 

Réka az ösztönösen óvó 
anyuból fokozatosan lett tu-
datos ökoanyuvá. Innen az-
tán újságíró-szerkesztő lé-
vén nem volt nehéz odáig el-
jutnia, hogy tapasztalatait 
másokkal is megossza előbb 
egy hetilap rovatában, majd 
egy blogon és immár négy 
könyv segítségével, illetve 

előadások keretében – ahogy 
ezt Érden is tette.

A mosószerekkel kezdte, 
amelyeket házi készítésű 
mosózselével váltott ki, ami-
nek előállítása – állítja hatá-
rozottan – semmivel sem 
több idő, mint elmenni a bolt-
ba a gyári szerekért. A fana-
tizmus első cáfolataként az 

előadó bevallja, hogy a férje 
fehér ingeinek kezeléséhez 
ipari készítményt használ. S 
a konyhai mosogatószer he-
lyettesítésére sem talált még 
kellően hatékony környezet-
kímélő receptúrát. 

A kozmetikumok haszná-
latánál szintén óvatosságra 
int Nagy Réka – toleranciá-

jának újabb bizonyítéka a 
szájára kent rúzs, amiből 
mindössze egyfélét tart –, hi-
szen a bőrünkön keresztül 
számtalan káros anyag szí-
vódhat fel a szervezetünkbe, 
emiatt érdemes az öltözkö-
désben is körültekintőnek 
lennünk, s ennek kapcsán 
azt mérlegelni, milyen mesz-
sziről érkezik a termék, a 
gyártó alkalmaz-e gyermek-
munkát és hasonlók. 

A tudatos táplálkozás is 
fontos sarokköve az ökolét-
nek, a lehető legkevesebb 

félkész, előre feldolgozott 
élelmiszert vásároljunk, de 
ha mégis, akkor ne legyünk 
restek átböngészni a termé-
kek leírását– ez persze min-
den egyéb árura érvényes –, 
legyen az bármilyen apró 
betűvel írva. Ma már több 
weboldalon is segítséget 
kaphatunk a különböző ösz-
szetevők megítéléséhez. 
Amerikában olyan appliká-
ció is működik, amellyel a 
vonalkódot leolvasva meg-
tudhatjuk, mennyire „zöld” 
az adott termék.

Általában azt vallja Nagy 
Réka, hogy sok apró mozza-
natból áll össze az élhető 
környezettudatosság, már 
az is elég, ha nem adunk szí-
vószálat a gyereknek – én 
még emlékszem, amikor 
még szalmaszálnak hívták 
és nem műanyagból készült 
–, ha minél kevesebb zacs-
kót használunk a vásárlás-
kor, mert például nem dől 
össze a világ, ha a piacon a 
krumplira ráöntjük a hagy-
mát vagy az almát. Mert 
Ökoanyú szerint a környe-
zettudatosságnak nem a 
hulladék szelektív gyűjtésé-
nél kell kezdődnie, hanem a 
káros anyagok felhasználá-
sának mellőzésénél.

QQ –y–

Ökoanyu könyvei
Nagy Réka neve nem ismeretlen a zölden gondolkodók között. 
Végzettségét tekintve bölcsész, szerkesztő, újságíró, aki elkötelez-
te magát a környezettudatos élet mellett.
A szerző a kezdeti tapasztalatait cikkeken és saját blogján keresztül 
osztotta meg olvasóival. 2013-ban jelent meg első könyve: az Öko-
anyu, amelyben a zöld utas alapokat foglalja össze és nyújt segítsé-
get a tudatos mindennapokhoz – bevásárlás, háztartási praktikák, 
hulladékkezelés, kozmetikumok. Írásaiban pontosságra és érthető-
ségre törekszik, időt szán az alapos kutatómunkára és szaklektorok 
segítségét is igénybe veszi. Igyekszik a választott életformába játé-
kosságot vinni, hasznos tippekkel segíti olvasóit a zöldebb és nem 
mellékesen olcsóbb megoldásokhoz.
Az elmúlt években napvilágot láttak az Ökoanyu sorozat további 
kiadványai is, amelyek átfogó segédkönyvek mindazok számára, 
akik egy környezetkímélő életre szeretnének berendezkedni. A 
szerző a bennük szereplő receptek szinte mindegyikét kipróbálta 
és alkalmazza. Az útmutatásokat követve a bátrabbak akár külön-
féle kozmetikumokat – pl. tusfürdő, folyékony szappan – is előállít-
hatnak.
2014-ben született meg az Ökobaba, 2015-ben pedig az Ökoanyu a 
konyhában. Az előbbiben olvashatunk a természetes babavárásról 
és a baba érkezésével, gondozásával kapcsolatos teendőkről, az 
utóbbi pedig egy környezetbarát, húsmentes recepttár.
A legfrissebb kiadványa 2017-ben jelent meg, címe: Ökoanyu – Csi-
náld magad! 
Nagy Réka 2018 márciusában a Csuka Zoltán Városi Könyvtár ven-
dége volt, könyveit az érdeklődők a felnőtt részlegben kölcsönöz-
hetik.

Nagy Réka szerint a környezettudatosságnak nem a hulladék szelektív gyűjtésénél kell kezdődnie
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 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

Balázs Ágnesről tudjuk, hogy 
sokoldalú alkotó: színművész, 
rendező, dramaturg, zeneszer-
ző és nagyszerű ifjúsági és me-
sekönyvíró. 

A Mesék örökmozgóknak-
sorozat olyan mesehallgató 
gyermekeknek (is) szól, akik 
szívesen izegnek-mozognak 
a mesehallgatás során. Ezzel 
a remek sorozattal a szigorú 
fegyelmezés helyett játékos 
módon köthetjük le a figyel-
müket, hiszen a mesélés köz-
ben egy-egy adott feladatot 
vagy feladatsort is el kell vé-
gezniük. 

A mese felolvasása előtt tisz-
tázni kell a játékszabályokat: 
melyik az a két-három varázs-
szó, amire nagyon figyelniük 
kell, és ezekhez a szavakhoz 

milyen mozgásos feladatokat 
kell majd elvégezniük. A me-
sélőnek nincs más dolga, mint 
a színessel szedett szavak után 
megvárni, hogy a 
kisgyermek elvé-
gezze az adott fel-
adatot. A beszélő 
kiskutya című 
mesében például: 
„Ha meghallod 
azt a szót, hogy 
vau, pattanj fel a 
székről, pördülj 
egyet, majd ülj 
vissza a helyedre!” 
Amikor pedig a virsli szó hang-
zik el, fél lábon el kell ugrálni 
egy kijelölt bútorig, majd vissza 
kell szaladni a helyére. 

A kötet további négy, bájos 
meséjéhez is ötletes feladatok 

társulnak, amelyek akár sza-
badon alakíthatóak is, attól 
függően, hogy éppen este, 
lefekvés előtt meséljük gyer-

mekünknek vagy 
borongós téli dél-
utánon, amikor 
egy kis mesével 
és közös játékkal 
vidámságot csem-
pészhetünk a gyer-
mekszobába. 

Ez a játékos me-
sehallgatás nem-
csak a felhalmo-
zódott energiák 

levezetésére alkalmas, hanem 
segíti a gyermekek összponto-
sítását, koncentrációját is. 

A mesekönyvet Horváth Ildi 
illusztrációi teszik még bájo-
sabbá. 

KÖNYV

Bal ázs Ágnes: A beszélő kiskutya és más történetek



Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

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

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

ELÉRHETŐSÉGE 56
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Könyvelés
• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/367-157,
06-30/850-3047

segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu

éssel
kus adó-
k készítése
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő-péntek zárva; 
kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson 
kívül az előadások előtt 1 órával!

Elkészült a művelődési központ új 
honlapja! Reméljük, az új, 

felhasználóbarát, modern honlap 
megkönnyíti az információszerzést 
mindenki számára! Aki egyszerűen 
és kényelmesen szeretne hírt kapni 

programjainkról, iratkozzon fel 
HÍRLEVELÜNKRE!

www.szepesmk.hu

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok 
cseréje, vására
Április 7-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Ilka Gábor szobrász kiállítása
Megtekinthető április 24-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Kedvencek párban

Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető április hónapban
KAMARATEREM
Metamorfózis
Szánthó Tibor fotókiállításának megnyitója.
A tárlatot megnyitja M. Nagy Péter újságíró. 
Közreműködik Székács Noémi fuvolán.
Április 6-án, pénteken 18 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
Mexikó
Előadó Varga Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 12-én, csütörtökön 18 órától
KERTBARÁTKÖR
Medvehagyma túra
Kirándulás Pusztamarótra, utazás telekocsis 
rendszerben. Előzetes jelentkezés szüksé-
ges április 10-én 12 óráig Német Antalnál a 
+36-30-5494-230-as telefonszámon.
Találkozás a Szepes Gyula Művelődési 
Központ parkolójában.
Április 13-án, pénteken 9 órakor
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás
Április 13-án, pénteken15.30 órától

ELŐZETES
VITALITÁSNAP
Az egészség megőrzéséért!
Előadások, bemutatók, szűrések, kezelések 
és ezoterikus vásár várja az érdeklődőket 
Belépő 200 Ft
Április 14-én, szombaton 9.30 órától

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

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan
15 órakor
Kondicionáló torna
16.30 órakor
KEDDENKÉNT
Lélekfitnesz
16.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
14 órakor

PROGRAMOK
Ökofilmklub
A Föld sója című film vetítését követően 
beszélgetés meghívott vendégekkel. A 
részvétel ingyenes.
Április 14-én, szombaton 19 órakor
Rutkai Bori Banda gyerekkoncert
Belépőjegy 1290 Ft
Április 15-én, vasárnap 10 órakor

ELŐZETES
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
Április 17-én, kedden 9 órakor
Babahordozó Klub
Április 23-án, hétfőn 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő szün-
nap, kedd-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAMOK
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Távcsövek amatőr csillagászoknak

Milyet vegyek? Tévhitek és megoldások
Április 9-én, hétfőn 19 órakor
FÖLD NAPJA
Gyermek és családi programok
Biodiverzitás-kiállítás és családi fejtörő, 
Lim-lom mese bábjáték a Mese Batyu 
Társulat előadásában, Szamóca kiskertész 
tanoda Égig érő paszuly interaktív prog-
ramja, Herman Ottó Vándor Tanösvény, 
kézműves foglalkozások
Április 21-én, szombaton 14 órától
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Járványos megbetegedések Érden 
1829-1831 között
Lehoczki Zsuzsanna előadása
Április 24-én, kedden 17 órakor
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
A felfedezők köztünk vannak
Szalay-Berzeviczy Attila fotókiállítása
Megtekinthető június 17-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-Medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus 
újraolvasva.
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 

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

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Ricky barátságos, még fog-
lalkozást és nevelést igény-
lő, közepes termetű, 1 év kö-
rüli, ivartalanított kan ku-
tyus. Akrobatikus képessé-
gei miatt szökésbiztos kerí-
tés vagy lakásban tartás ja-
vasolt.

Macho 3 év körüli, ivartala-
nított kan kutyus. Barátsá-
gos, vidám, kistestű. Talált 
kutyaként került a gondo-
zásunkba, de nem kereste 
senki, így új, felelős befoga-
dóra vár, lehetőleg egyke 
kutyaként.
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elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás 
természetbarátoknak
Április hónapban
PROGRAM
Poly-Art pódiumest
Április 11-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld Napja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással.
Április hónapban
PROGRAM
A költészet napi rajzpályázat 
eredményhirdetése
Április 11-én, szerdán 15 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB
Április 9-én, hétfőn 18 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
KÖLTÉSZET NAPJA
Fekete-Fehér/Férfi-Nő
Kovács Linda és Bögöthy Ádám előadóestje 
József Attila megzenésített verseiből a 
költészet napja alkalmából
Április 12-én, csütörtökön 17.30 órakor

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 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
Öt év szobraiból
Botos Péter kiállítása
Megtekinthető április 21-ig

ÁPRILIS 9., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 DVSC TVP–Érd
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 2/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

ÁPRILIS 10., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Budapest Ragtime Band 1. rész 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–TARR ANDRÁSHIDA SC  
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

ÁPRILIS 11., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 3/90. rész
21:00 Vasúti épitészet Magyarországon 
 ismeretterjesztő film 
21:55 Egy nap a világ
 útifilm

22:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:55 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:25 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

ÁPRILIS 12., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 146. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

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

ÁPRILIS 13., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 146. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Határon 1988–89
 dokumentumfilm 
21:10 Egy nap a világ
 útifilm
21:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

ÁPRILIS 14., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás
 sportmagazin
20:50 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:20 Vasúti építészet Magyarországon 
 ismeretterjesztő film 
22:10 Bibliai Szabadegyetem 3/90. rész
 dokumentumfilm
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

ÁPRILIS 15., VASÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 146. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Határon 1988–89 
 dokumentumfilm 
21:50 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:20 Polgár-társ
                     vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:50 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:20  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
   Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

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

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

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

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

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

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

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe vevő 

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

•	 a speciális szakmai és közegészség-
ügyi előírások betartásával területi 
gondozási feladatok ellátása;

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

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

nos ápoló és asszisztens, szociá-
lis gondozó ápoló OKJ.

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

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

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

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. április 18. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/346/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

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

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

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

a megjelölt végzettséggel lehet-
séges;

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

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

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. április 20.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 az ellátottak testi-lelki jólétének 

biztosítása;
•	 az egészségügyi team tagjaként 

a szakfeladatok koordinálásával 
részt vesz a preventív, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési 
folyamatokban;

•	 a szakma irányelveinek megfelelő-
en tevékenykedik;

•	 segíti a gyógyító-megelőző tevé-
kenység hatékony működését.

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

ápolói, általános asszisztensi vagy 

OKJ szociális gondozói végzettség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

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

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

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

ális Gondozó Központ – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
1/349/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: ápoló;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
tölthető be;

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

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. április 27.

PÁL YÁZAT KÖZRENDVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közrendvédelmi Bizott-
sága – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 
4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján – pályázatot 
hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő 
civil szervezetek részére. (Civil szervezet: a civil társaság, a 
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapít-
vány.)
A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szerveze-
tek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés 

fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében 
szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

A pályáztatás rendje
A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő leg-
később 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyúj-
tási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 
30. nap.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat 
érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiá-
nya esetén érvénytelen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A benyújtás módja
A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodájára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Városren-
dészeti Csoportnak címezve (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 
1.) lehet benyújtani, mindkét esetben egy példányban, zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi Keret pályázat”. Postai 
úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni.

A benyújtás határideje 2018. április 19.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott 
dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szer-
vezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül 
nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés 
másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági 
szerződést, a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak 
a legelső pályázatához kell csatolnia.
A pályázati dokumentáció az Ügyfélszolgálati Irodán vehető át, vagy 
letölthető a www.erd.hu honlapról. 
Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak 
pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely 
a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bank-
számlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfel-
jebb 500 000 Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pá-
lyázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támoga-
tási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a 
megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, amely benyújtásának 
határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. 
nap.
A támogatási összegnek a támogatási szerződésben rögzített céltól el-
térő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása ese-
tén, illetőleg, ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a 
felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

Közrendvédelmi Bizottság

Közérdekű felhívás
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PÁLYÁZAT KULTURÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Köznevelési és Művelődési Bizottsága 
– a civil szervezetek önkormányzati tá-
mogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak alapján 
– pályázatot hirdet az önkormányzat 
közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére. (Civil szervezet: a 
civil társaság, a Magyarországon nyilván-
tartásba vett egyesület és az alapítvány.)
A Kulturális Keretre pályázhatnak mind-
azon civil szervezetek, amelyek az alábbiak-
ban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Városban hagyomány-

nyal bíró vagy hagyományteremtő 
céllal megvalósuló fesztiválok, rendez-
vények szervezése vagy azokhoz való 
aktív kapcsolódás;

•	 Érd Megyei Jogú Városban kulturális, 
művészeti események, kiállítások ren-
dezése, kiadványok készítése;

•	 nemzetiségi, kisebbségi hagyomány-
őrző programok, események rendezé-
se;

•	 oktatási, nevelési célú városi rendezvé-
nyek vagy rendezvénysorozatok szer-
vezése és lebonyolítása.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság előny-
ben részesíti a pályázat időszakában megva-
lósuló alkotások, rendezvények, programok 
létrehozását.

A pályáztatás rendje
A program megvalósításának határideje a 
pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pá-
lyázat szakmai és pénzügyi beszámolójának 
benyújtási határideje legkésőbb a pályázati 
cél megvalósulásától számított 30. nap.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez 
lehet pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb 
kettő pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/
postára adott pályázat érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a 
kötelező mellékletek hiánya esetén érvény-
telen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás módja
A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, Alsó 
u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humán Irodá-
nak címezve (Polgármesteri Hivatal, Humán 
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani 
egy példányban, zárt borítékban. A boríték-

ra kérjük ráírni: „Kulturális Keret pályázat”. A 
postai úton benyújtott pályázat esetén a be-
nyújtási határidőn a postára adás idejét kell 
érteni.

A benyújtás határideje 2018. április 19.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával az 
abban meghatározott dokumentumok csato-
lásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szer-
vezetnek több pályázat benyújtása esetén 
a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó 
pályázati dokumentumok közül a bírósági be-
jegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító 
okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, 
a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot 
tárgyévben csak a legelső pályázatához kell 
csatolnia.
A pályázati dokumentáció a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán vehető át vagy le-
tölthető a www.erd.hu honlapról. 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező 
civil társaság pályázónak pályázatában a tá-
mogatási összeg fogadására megbízott szer-
vezetet kell megjelölnie, amely a támogatási 
összeg fogadására saját bankszámláját az 
önálló bankszámlával nem rendelkező ked-
vezményezett részére biztosítja.

A pénzügyi támogatás felhasználása és 
elszámolása
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb tá-
mogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek 
azok a pályázók, akik a pályázati cél megvaló-
sításához saját forrással is rendelkeznek.
A nyertes pályázókkal az önkormányzat tá-
mogatási szerződést köt.
A civil szervezet a támogatás összegének 
felhasználásáról a támogatási szerződésben 
meghatározott módon köteles elszámolni, 
illetve a megvalósulásról szakmai beszámo-
lót készíteni, amely benyújtásának határideje 
legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától 
számított 30. nap.
A támogatási szerződésben rögzített céltól 
eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesí-
tésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil 
szervezet a támogatás igénylésekor lényeges 
körülményről, tényről valótlan vagy hamis 
adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról 
nem számol el, a támogatás összegét vissza 
kell fizetnie.
A döntésről valamennyi pályázót írásban ér-
tesítjük.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

PÁLYÁZAT SPORT ÉS IFJÚSÁGI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a civil szerve-
zetek önkormányzati támogatásáról szóló 
4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet az Ön-
kormányzat közigazgatási területén műkö-
dő civil szervezetek részére. (Civil szervezet: 
a civil társaság, a Magyarországon nyilván-
tartásba vett egyesület és az alapítvány.)
A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mind-
azon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 ifjúsági korosztály számára legalább havi 

rendszerességgel közösségi összejövetelek, 
klubok programjainak szervezése,

•	 ifjúsági és gyermeksport-rendezvények 
szervezése, versenyeken való részvétel,

•	 szorgalmi időszakon kívüli programok 
megvalósítása (hétvégi, szabadidős, 
szünidei stb.)

•	 d.) gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, 
azokon való részvétel,

•	 fogyatékkal élők részére szervezett sport- és 
szabadidős rendezvények megtartása.

A pályáztatás rendje
A program megvalósításának határideje a pályázat 
kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai 
és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje 
legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számí-
tott 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet 
pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő 
pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postá-
ra adott pályázat érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötele-
ző mellékletek hiánya esetén érvénytelen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás módja
Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az ab-
ban meghatározott dokumentumok csatolásával 
lehet úgy, hogy ugyanazon civil szervezetnek több 
pályázat benyújtása esetén a programhoz közvet-
lenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok 
közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapsza-
bályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági 
szerződést, a köztartozás-igazolást vagy nyilatko-
zatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell 
csatolnia.
A pályázat benyújtható:
•	 személyesen ügyfélfogadási időben Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Humán Irodáján (Érd, Budai út 8. fsz.), ügy-
félfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati 
Irodára (Érd, Alsó u. 3., fszt.), vagy

•	 postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Humán Irodájának (2030 
Érd, Alsó u. 1., Pf. 31.) címezve.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Sport 
és Ifjúsági Keret pályázat”. Postai úton benyújtott 
pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni.
A pályázatok kiírása, valamint a beérkezett pályá-
zatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről 
történő döntés a Sport és Ifjúsági Bizottság hatás-
körébe tartozik. 
Alapítványok esetében az e rendelet szerint nyúj-
tott támogatás alapítványi forrás átadásának 
minősül, melyről a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 
§ 4. pontja alapján – a bizottságnak a támogatás 
odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével – 
a Közgyűlés határoz.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil 
társaság pályázónak pályázatában a támogatási 
összeg fogadására megbízott szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadá-
sára saját bankszámláját az önálló bankszámlával 
nem rendelkező kedvezményezett részére bizto-
sítja.

A benyújtás határideje 2018. április 19.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási 
határidő leteltétől számított 15 nap.

A pénzügyi támogatás felhasználása és el-
számolása
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támoga-
tás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok 
a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához 
saját forrással is rendelkeznek.
Ha a civil szervezet programja pályázata alapján a 
meghatározott határidőn belül, de a pályázat oda-
ítélését követő évben valósul meg, és ugyanabban 
az évben ismét sikerrel pályázik, az új támogatási 
szerződés mindaddig nem írható alá, míg a koráb-
bi támogatással kapcsolatos elszámolás és beszá-
moló elfogadása meg nem történt. Amennyiben 
az elszámolás és a beszámoló elutasításra került, 
az illetékes bizottság az újabb támogatás odaítélé-
séről szóló döntését visszavonja.
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támoga-
tási szerződést köt. A civil szervezet a támogatás 
összegének felhasználásáról a támogatási szerző-
désben meghatározott módon köteles elszámolni, 
illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót 
készíteni, amelynek benyújtásának határideje leg-
később a pályázati cél megvalósulásától számított 
30. nap.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő 
felhasználás, valamint a feladat teljesítésének 
elmaradása esetén, illetőleg, ha a civil szervezet 
a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, 
tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás 
összegét vissza kell fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót írásban érte-
sítjük.

Sport és Ifjúsági Bizottság

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás



Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Rendeljenmost egyedi akciós áron!
Műanyag nyílászáRókMost 7 év gaRanciával!
Műanyag ablak GYÁÁRI ÁÁRON Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁÁRON

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30. 70/608-0808

56
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Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

56
8
65
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Konyhabútor Készítése

Expressz noor-kebab Ingyenes
Házhozszállítás:
Érd, Tárnok,
Diósd 8-22-ig

56
21

07

2030 Érd Kálvin tér 3-5
tel.: +3630/4789508

Gyros pitában vagy tortillában: 500,-
Gyros tál nagy: 1000,-

kicsi: 790,-
MENÜ:
Gyros pitában, tortillában
3dl Cola: 650,-
yros tál + 3dl Cola: 1150,-

Diákoknak
a Gyros pitában
vagy tortillában

csak 450,-
A 10 vásárlás után
a 11.-ik Ajándék !

Gy
+
GyG

GGyyeerrmmeekk ggyyóóggyycciippőő
oorrvvoossii
rendelvényrerendelvényre

56
85

68

y

56

ÉÉÉÉrd, Ribizke utca 8.
TTTeeelll.: 000666-333000///99940-666777333555
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

333000 nnaapppp aalllaatttttttt!!!

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

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

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

56
95

93

17hirdetmény  | 2018. április 4. |

SZAVAZÓKÖRI HATÁROK VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk a 14., 15. és 16. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa – 
és egy esetben a szavazóhelyiség is – változott, a változás a következő utcákat érinti.
14. szavazókörből a 16. szavazókörbe került át a következő utca: Deák Ferenc utca páratlan oldala 29–57-ig.
Szavazóhelyiség: Meseház Óvoda, Gyula utca 33–37.
15. szavazókörből a 16. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Ferenc utca páros oldala; Pál utca páros 
oldala a 20. számtól; Péter utca páratlan oldala 21. számtól, páros oldala 22/A. számtól; Gyula utca páratlan oldala 
25. számtól, páros oldala 28. számtól; György utca páratlan oldala 27. számtól, páros oldala 32. számtól.
Szavazóhelyiség: Meseház Óvoda, Gyula utca 33–37.
14. szavazókörből a 15. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Hunyadi u. páratlan oldal 27a, 27b, és 
29. szám, páros oldal 34a szám; Vörösmarty utca páros oldal 2/A–12/B. számig; Thököly u. páratlan oldal 13–19/B. 
számig, páratlan oldala 18/A–26. számig; Báthory u. páratlan oldal 1–31. számig, páros oldal 2–26. számig; Bethlen 
G. u. páratlan oldala 1–33. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Vörösmarty tér 1.
16. szavazókörből a 14. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Kelemen utca páratlan oldala 15. 
számtól 31. számig; Kont utca páros oldala 26–42. számig, páratlan oldala 31–39. számig; Koppány u. páros oldala 
38–46. számig, páratlan oldala 45–53. számig; Deák Ferenc u. páros oldala 60–72. számig.
Szavazóhelyiség Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Gárdonyi u. 1/b.
Fentiekre tekintettel szíveskedjenek a szavazóhelyiség címét a kiküldött választási értesítőn ellenőrizni.
Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is 
szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresni 2018. április 8-án.

*
Tájékoztatjuk a 9., 10., 11. és 12. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa 
változott, a változás a következő utcákat érinti.
9. szavazókörből a 10 szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Szárcsa utca; Vadkacsa utca; Ruca utca; 
Zámori út; Pelikán utca; Kócsag utca páratlan oldala 1–13. számig, páros oldala 2–4. számig; Haris utca 1–4. számig; 
Gólya utca 1–4. számig. Szavazóhelyiség: Érdi Móra Ferenc Általános Iskola.
11. szavazókörből a 9. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Szarka utca; Bagoly u. páratlan oldala 
1–15. számig, páros oldala 2/a–14. számig; Csóka utca; Csóka köz; Holló utca; Harkály utca páratlan oldala 1–29. 
számig, páros oldala 2–42/b. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Móra Ferenc Általános Iskola.
12. szavazókörből a 11. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Bagoly utca páratlan oldala 77. számtól 
végig, páros oldala 64. számtól végig; Csér utca páratlan oldala 53. számtól végig, páros oldala 44. számtól végig; 
Csíz utca páratlan oldala 43. számtól végig, páros oldala 48. számtól végig; Cinke utca páratlan oldala 37. számtól 
végig, páros oldala 34. számtól végig; Cankó utca páratlan oldala 33. számtól végig, páros oldala 34. számtól végig; 
Kossuth L. u. páratlan oldala 129–149. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Móra Ferenc Általános Iskola.
11. szavazókörből a 12. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Kossuth L. utca páratlan oldala 73–127. 
számig; Hunyadi J. utca páratlan oldala 75–127. számig, páros oldala 74–126. számig; Rákóczi F. utca páratlan 
oldala 55/a számtól végig, páros oldala 40. számtól végig; Könyves K. utca páratlan oldala 1–17. számig, páros 
oldala 2–18. számig; Munkácsy M. utca páratlan oldala 1–15. számig, páros oldala 2–12. számig; Mátyás Király utca 
páratlan oldala 1–9. számig páros oldala 2–10. számig; Nagy L. utca páratlan oldala 1–11. számig, páros oldala 
2–16. számig; Szent István utca páratlan oldala 1–17. számig.
Szavazóhelyiség Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Gárdonyi u. 1/b.
A 9. szavazókörből a 8. szavazókörbe került át a következő utca: Fehérvári út páratlan oldala 55–67. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Fácán köz 1.
Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is 
szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresi 2018. április 8-án.

*
Tájékoztatjuk a 36., 41. és 43. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa 
változott, a változás a következő utcákat érinti.
36. szavazókörből a 43. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Ribiszke u. páros oldala 2–14. számig; 
Somfa u. páratlan oldala 1–11. számig, páros oldala 2–4. számig; Szilva u. páratlan oldala 1–15. számig; Bajcsy-
Zsilinszky út páros oldala 154–168. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola Törökbálinti út 1–3.

41. szavazókörből a 36. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Szovátai u. páratlan oldala 49–59. számig, páros 
oldala 48–56. számig; Dévényi utca páratlan oldala 15/A–27. számig; Dévai u. páros oldala 14–26. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Szivárvány Óvoda Hegesztő u. 2–8. Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgá-
rokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek 
felkeresi 2018. április 8-án.

*
Tájékoztatjuk a 47. és 48. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa válto-
zott, a változás a következő utcákat érinti.
A két szavazókörre vonatkozóan a szavazóhelyiség átkerült a bevásárlóközponttal szemben lévő Parkvá-
rosi Közösségi Házba (Gépész u. 14.)!

Utca 47. szavazókör 48. szavazókör

Aknász utca 17–41. és 26–40. 43-tól végig, és 40/c-től végig

Asztalos utca 17–55. és 16–46. 57-től végig, és 48-tól végig

Aszfaltozó utca 19–51. és 24–56. 53-tól végig és 58-tól végig

Ács utca 9–45. és 10–42. 47–53. és 44–50.

Burkoló utca 1–23. és 2–24. 25-től végig

Betonozó 1–29/A. 30-tól végig

Bádogos utca 2–36. és 1–39. 38-tól végig és 41-től végig

Bognár utca 1–31-ig és 2–22-ig 33–39. és 24–30.

Bányász utca 1–35. és 2–32. 37–43. és 34–40.

Favágó utca – Teljes közterület

Festő utca – Teljes közterület

Fényező utca – Teljes közterület

Földmunkás utca 2–76. 1–75.

Fuvaros Teljes közterület -

Fűtő utca Teljes közterület -

Gépész utca Teljes közterület -

Sóskúti út 50–58. és 71–79. 60-tól végig és 81-től végig

Szigetvári utca 88–96. 79–89.

Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is 
szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresi 2018. április 8-án.

*
Tájékoztatjuk a felsorolt szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a korábbiakhoz képest a sza-
vazóhelyiségeket az alábbi intézményekbe helyeztük át.
16. szavazókör – Meseház Óvoda Érd, Gyula utca 33–37.
31. szavazókör – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u. 19–21.
32. szavazókör – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u. 19–21.
40. szavazókör – Érd, Otelló u. 2. (Monobau Kft.)
47. szavazókör – Parkvárosi Közösségi Ház, Gépész u. 14.
48. szavazókör – Parkvárosi Közösségi Ház, Gépész u. 14.
Kérjük az érintett szavazókörök területén lakó választópolgárokat, hogy az értesítőjükön szereplő sza-
vazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresni a választás napján. Választási Iroda

Közérdekű tájékoztató
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Zárótánc
Idén a mozgás és annak fejlesztése állt az Óvodai 
Szakmai Napok előadásai, bemutatói fókuszában. Az 
óvodapedagógusok tizenhárom foglalkozáson és egy 
háromnapos továbbképzésen vehettek részt a március 
7-től 29-ig tartó, 20. alkalommal megrendezett szak-
mai napok keretében; a rendezvény nyitott volt az ér-
deklődők előtt is.

Az AFGÉS módszertől a 
játékban hasznosítható 
kommunikációs eszközö-
kön át a kutyaterápiáig 
számtalan újdonságot kí-
náltak az érdi önkormány-
zati óvodák által szervezett 
programok. 

– Minden óvoda kitett ma-
gáért. A résztvevők vissza-
jelzései alapján nagyon szé-
les skálán mozogtak a fog-
lalkozások, sok új élmény-
ben volt részük. Ahogy az 
óvónők elmondták, megerő-
sítést, esetenként támoga-
tást kaptak a munkájukhoz. 
Nagy figyelem irányult a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek megsegítésére 
is – hangsúlyozta lapunk-
nak Szénásiné Mészáros 
Márta, az Érdi Kincses 
Óvoda intézményvezetője.

Az Óvodai Szakmai Na-
pok idén először nem az 
óvónők játékos vetélkedőjé-
vel, hanem egy háromna-
pos, akkreditált szakmai 
továbbképzéssel fejeződött 
be, témája: néptánc és népi 
játék alapú készség- és ké-
pességfejlesztés az óvodá-
ban. A 30 órás, vizsgával 
záródó továbbképzést a 
Lippogó szervezte, az ön-
kormányzat finanszírozta, 
az óvónők ingyenesen él-
hettek ezzel a lehetőséggel.

– Az a célunk, hogy támo-
gassuk a pedagógusokat a 

magyar néptáncok és népi 
játékok megtanításában, 
amelyek nagyon fontos sze-
repet töltenek be a gyerekek 
testi és lelki fejlődésében, 
illetve abban, hogy szociális 
képességeik, mozgáskoor-
dinációjuk, ritmusképessé-
gük megfelelő szintre jus-
son. Nem arra tanítjuk meg 
az óvónőket, hogy lehet kü-
lönböző koreográfiákat el-
táncolni, hanem azt mutat-
juk meg, mi a tánc, a népi 
játék eredeti funkciója – 
hangsúlyozta Kovács Hen
rik néptáncpedagógus.

– Szenzációs volt ez a to-
vábbképzés. Bár magam is 
fellépek egy népi együttes-
ben, nagyon sok újat tanul-
tam – mondta Éva, az egyik 
óvó néni a továbbképzés 
szünetében. A tempó ugyan 
feszített volt, az óvónők sze-
rint nagyon megérte:

– Nemcsak táncolni tanít-
hatjuk a gyerekeket, hanem 
a mozgáskoordinációjukat 
is tudjuk majd fejleszteni. A 
néptáncban sok olyan lépés, 
mozdulat van, ami ez utób-
bit nagyban elősegíti – 
mondta egy másik óvónő, 
Eszter.

A pedagógusok csütörtök 
délután le is vizsgáztak a 
tanultakból, és a tavaszi 
szünet után már alkalmaz-
hatják is az elsajátított is-
mereteket. n ÁdÁm

Betűhálók és egérrágta szövegek
Idén is megrendezte helyesíró és anyanyelvi tankerületi 
versenyét a Teleki iskola. A megmérettetésre nemcsak 
Érdről, hanem a szomszédos települések iskoláiból is 
érkeztek gyerekek.

Több mint három évtize-
des hagyománya van már a 
Telekiben a helyesíróverse-
nyeknek, amiket a tankerü-
let második-negyedik osztá-
lyos diákjainak rendeznek 
minden tavasszal. A kicsik 
játékos feladatokat oldottak 
meg, „egérrágta” szövegeket 
egészítettek ki, és tollba-
mondás, szótagolás is szere-
pelt a feladatlapon. 

Az ötödik-hatodikosok 
már bonyolultabb feladatok-
kal – idézetek, betűháló, 
közmondások – találkozhat-
tak a felsősöknek hirdetett 

Nyelvünkben élünk című 
versenyen, amit a helyesírá-
si versennyel párhuzamosan 
rendeztek március 26-án. 

– Nagyon népszerűek 
ezek a nyelvi, illetve helyes-
íróversenyeink, közel ki-
lencven diák nevezett idén 
is. Egy iskola egy évfolyam-
ból két tanulót delegálhatott 
– mondta lapunknak Pat kó
né Séra Ilona igazgatónő, 
akitől megtudtuk azt is: a 
feladatokat a telekis peda-
gógusok állították össze, a 
zsűri tagjai pedig a tankerü-
let iskoláiból érkezett kollé-

gáik voltak. Évfolyamon-
ként a három-három legjobb 
diákot díjazták könyvjuta-
lommal, oklevéllel.

– Másodikos korom óta já-
rok a Teleki nyelvi versenye-
ire. Az ideit nem tartottam 
túl nehéznek; egy feladat 
volt, amivel nehezebben bir-
kóztam meg – mondta az ötö-
dik évfolyam nyertese, Jur
kovich Flóra, akinek a ked-
venc tantárgya az irodalom, 
a nyelvtan és a testnevelés. 

A harmadikos Kiss Máté 
sem találta nehéznek a fel-
adatokat.

– Hibásan írt szavakat 
kellett kijavítanunk, helyes-
írási totót is csináltunk. 
Gyakran járok ilyen verse-
nyekre, bár nem a magyar, 

hanem a matek a kedvencem 
– árulta el az első helyezést 
elért kisfiú. – Tavaly is indul-
tam, akkor második lettem 
– tette hozzá.

Aki nem nyert, annak sem 
volt oka a búslakodásra, hi-

szen – ahogy Patkóné Séra 
Ilona hangsúlyozta az ered-
ményhirdetéskor – erre a 
versenyre a legjobb tanulók 
érkeztek az érdi és környék-
beli iskolákból. 

Qn Á. K.

Kiss Máténak a matek a kedvence, de így is első lett a helyesírási ver-
senyen

Az  érdi városépítőre emlékeztek
Felavatták Halla Aurél 
emléktábláját a Római út 
24. szám alatt, ahol az Ér-
dért olyan sokat tevő jo-
gász, közgazdász, állam-
titkár élt. 

„Nem azon fordul meg a 
szociálpolitika eredményes-
sége, hogy vajon egy társa-
dalmi jelenség fogalmát mi-
ként töltjük meg szótarta-
lommal, hanem azon, hogy a 
szociálpolitika mennyiben 
tudja a politikával a maga 
nemzeti gondolatban gyöke-
rező ama követelését elfo-
gadtatni alapelvül, hogy 
mindenkinek a megélhetését 
biztosítani kell; tehát nem-
csak az életét, és erre milyen 
módszereket ajánl” – idézte 
Halla Aurél egyik gondola-
tát dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő (Fi-
desz–KDNP). Mint hangsú-
lyozta: Halla Aurél ezzel az 
1940-ben papírra vetett gon-
dolatával beállt a nagy kato-
likus gondolkodók sorába, 
akik megelőzték korukat.

Halla Aurél pályáját ügy-
védként, illetve bíróként 
kezdte, majd az Igazságügy-
minisztériumban dolgozott. 
Nagy szerepet vállalt a Tria-
non utáni Magyarország 
gazdaság i-kereskedelmi 
életének fellendítésében. 
1925–26-ban építtetett házat 
Érden, a Római út 24. szám 
alatt. Sokat tett az érdi köz-
lekedés, a közúti hálózat fej-
lesztéséért. 1936-ban a Ma-
gyar Királyi Kereskedelem- 
és Közlekedésügyi Miniszté-
rium államtitkárává nevez-
ték ki. Tisztségét 1938-ig 

töltötte be. Lemondása után 
is tevékeny társadalmi sze-
repet vállalt. Közreműködött 
a KALOT népfőiskolája lét-
rehozásában, az ófalusi gát 
megépítésében. A Rákosi-
korszakban internálták, 
könyveit betiltották, házát 
államosították. Halla az 
1956-os forradalom után ke-
rült vissza Érdre, városunk-
ban hunyt el 1959. július 31-
én. Háza 1956 után több kö-
zösségi funkciót is ellátott. 

– A Halla-házban jelenleg 
a frissen felújított orvosi ren-
delő szolgálja Érd lakossá-
gát, ami leginkább felel meg 
Halla Aurél szellemiségének 
és örökségének – hangsú-
lyozta az ünnepségen 
Aradszki András.

T. Mészáros András pol-
gármester köszönetét fejez-
te ki Szilasi Lászlónak, a 

tábla készítőjének, valamint 
Antunovits Antal önkor-
mányzati képviselőnek, aki 
kezdeményezte az emléktáb-
la felállítását, és mindazok-
nak, akik közreműködtek 
abban, hogy Halla Aurélra 
méltóképp emlékezzen a vá-
ros. 

Az idősek még őrzik emlé-
keikben az alakját: mint Ve
zendi Istvánné lapunknak 
elmesélte, tízéves korában 
többször is találkozott Halla 
Auréllal.

– Kedves idős bácsi volt, 
aki jobbára már csak a fotel-
jában üldögélt. Nekem, fiatal 
lánynak, nem mesélt az éle-
téről, de már akkor is tud-
tam, ahogy a többi itt élő is, 
hogy mennyi mindent kö-
szönhet neki Érd – hangsú-
lyozta az idős hölgy.

Qn -K-

Aradszki András (b) és T. Mészáros András közösen adták át az em-
léktáblát
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AMEDIAWORKS NYOMDA
ELEKTROMOS KARBANTARTÓMUNKATÁRSAT KERES

FELADATOK:
• Nyomdai és kiszolgáló gépek javítása,
karbantartása

• Infrastruktúra üzemeltetése
ELVÁRÁSOK:
• Precíz, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Jó logikai készség
• Jó fizikai állóképesség és terhelhetőség
• Szakirányú végzettség
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati háttér

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 3 műszakos munkarend

ELŐNYT JELENT:
• Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek

• Azonos vagy hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park

Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

A MEDIAWORKS NYOMDA
MEcHANIKUS SZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES

FELADATOK:
• Rotációs nyomógépek (WIFAG, UNIMAN)
hibaelhárítása, karbantartása

• Melléklet-behúzó gépek (FERAG)
hibaelhárítása, karbantartása

• Nyomdai berendezések (oszlopozók,
szállítószalagok, láncok, stb.)
hibaelhárítása, karbantartása

ELVÁRÁSOK:
• Precíz, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakirányú, legalább középfokú
végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati háttér
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 2 műszakos munkarend

ELŐNYT JELENT:
• Azonos vagy hasonló munkakörben

szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park

Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

A MEDIAWORKS NYOMDA
GÉpTERMI BETANÍTOTT MUNKÁST KERES

FELADATOK:
• Papírtekercsek előkészítése, mozgatása,
regisztrálása

• Egyéb technológiai FELADATOK ellátása
• A környezet és a nyomógép egyes része-
inek tisztán tartása

ELVÁRÁSOK:
• Precíz, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakképzettséget nem igényel
• Fizikai terhelhetőség
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati környezet

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Közepesen nehéz fizikai munka
• 3 műszakos munkarend (éjszakai, hétvégi
munkavégzés)

ELŐNYT JELENT:
Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat

Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park

Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

A MEDIAWORKS NYOMDA
NYOMDAIpARI GÉpMESTER MUNKATÁRSAT KERES

FELADATOK:
• a rotációs nyomógépek kezelése a gép kezelési

utasítása alapján
• nyomóformák beigazítása, a gép

vezérlőberendezéseinek beállítása
• nyomtatás közben a színhűség, a regisz-

ter folyamatos ellenőrzése, korrigálása,
példányszám ellenőrzése

• a nyomógép és környezete tisztítása, technoló-
giai karbantartása

• Vezető gépmesteri pozícióban további feladat:
nyomógép személyzetének (géptermi betaní-
tott munkás, gépmester) szakmai felügyelete,
irányítása)

ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú, legalább középfokú végzettség
• Precíz, pontos munkavégzés

• Fizikai terhelhetőség
Megbízhatóság
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati háttér
• Versenyképes bérezés
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 3 műszakos munkarend
ELŐNYT JELENT:
• Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat
Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park

Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.
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Füzet helyett tabletek
Több mint hétszáz tabletet kapnak a napokban az Érdi 
Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolák. Ez-
zel zárul az állami finanszírozású közép-magyarorszá-
gi informatikai eszközfejlesztési program. Dr. Aradszki 
András országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) a záró 
rendezvényen hangsúlyozta: várhatóan a következő 
négy évben is tudnak hasonló projekteket indítani. 

Az érdi iskolák több mint 
120 millió forintért kaptak 
számítógépeket, monitoro-
kat, laptopokat és projekto-
rokat 2017 decemberében, 
egy 6,2 milliárd forintos ál-
lami finanszírozású közép-
magyarországi informatikai 
eszközfejlesztési projekt ke-
retében, amire azért volt 
szükség, mert ez a régió nem 
kapott ilyen irányú uniós tá-
mogatást. A decemberi esz-
közfejlesztés után most tab-
letek érkeznek a tankerület 
általános iskoláihoz – ezzel 
zárul a program.

– Célunk, hogy a diákok 
digitális kompetenciáit fej-
lesszük, ami egyrészt uniós 
követelmény, másrészt a 
nemzeti alaptanterv is előír-
ja. Ezekkel az informatikai 
eszközökkel a pedagógusok 
módszertani kultúrájának 
megújulását is elő tudjuk se-
gíteni – hangsúlyozta Sár-

közi Márta, az Érdi Tanke-
rületi Központ igazgatója a 
projekt múlt keddi záró ün-
nepségén, amit a tárnoki II. 
Rákóczi Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskolában tartot-
tak. Ebben az intézményben 
a diákok a projektzáró nap-
ján vehették először kézbe a 
tableteket, matematikaóra 
keretében. Megkérdeztük, 
hogyan tetszett az első tab-
letes óra – amire csak pozi-
tív válaszokat kaptunk. 
Ahogy az egyik kislány 
mondta, sokkal izgalmasabb 
és könnyebb így a tanulás. 

A tabletek március 22-én 
érkeztek meg az Érdi Tanke-
rületi Központhoz, és 26-án 
kezdték kiszállítani az esz-
közöket az iskolákba. Egy-
egy iskola 13–21 tabletet 
kap, és egyelőre a negyedik 
osztályosok, azaz a leendő 
ötödikesek használják őket 
csoportbontásban, mert jö-

vőre szeretnének bizonyos 
ötödikes tankönyveket ki-
váltani a tabletekkel. A tan-
kerület iskolái összesen 733 
tabletet kapnak.

Dr. Aradszki András a 
projektzáró rendezvényen 
azt hangsúlyozta: 2010 óta a 
kormány oktatáspolitikájá-
nak fókuszában van a digitá-
lis tudás fejlesztése.

– Az lesz sikeres, aki gyor-
san tud reagálni, aki kreatí-
van tud gondolkozni és az 
informatikai eszközöket ki-
válóan tudja használni. Ma 
már elengedhetetlen, hogy 
ilyen képességekkel rendel-
kezzen egy munkavállaló, 
függetlenül attól, milyen 
munkát végez. Célunk, hogy 
olyan gyerekek kerüljenek 
ki az általános iskolákból, 
akik készségszinten tudják 
használni az informatikai 
eszközöket. Ennek koráb-
ban nagy akadálya volt, 
hogy az oktatáshoz szüksé-
ges eszközök nem álltak ren-
delkezésre, de ez az egész 
járást érintő fejlesztés ezt 
pótolta – mondta az ország-
gyűlési képviselő, hozzáté-
ve: véleménye szerint a fej-
lesztések nem állnak le, a 

következő négy évben is ha-
sonló programokat tudnak 
majd elindítani, ideértve a 
pedagógusok informatikai 
képzését is.

– A digitális fejlődés lehe-
tőség számunkra, hogy azt a 
gazdasági hátrányt, amit a 
XX. század történelme so-
rán összeszedtünk, egy je-
lentős, előremutató lépéssel 
– ami nem más, mint a digi-

tális eszközök elterjedése és 
készségszintű alkalmazása 
a termelésben, az oktatás-
ban és a közigazgatásban – 
le tudjuk küzdeni. Ehhez 
megvan a gazdasági háttér, 
azaz forrás lesz rá, de az is 
kell, hogy a gazdasági növe-
kedés tartósan négy száza-
lék felett maradjon – zárta 
szavait.

QQ ÁdÁm K.

Sokkal izgalmasabb és könnyebb így a tanulás
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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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A Hyundai-Kia gépjárműalkatrész nagykereskedelmi
tevékenységet ellátó

MOBIS PARTS EUROPE N. V. Magyarországi Fióktelepe Érden
található logisztikai központjába keres Munkatársakat

az alábbi pozíciókba:

Raktáros-Targoncás
Raktári Kisegítő

Készletgazdálkodási Specialista/Inventory Specialist
(angol nyelvtudással)

Ügyfélszolgálati Munkatárs/Customer Support Representative
(angol-szlovák vagy angol orosz nyelvtudással)

B2B Regionális Marketing Koordinátor/B2B Regional Marketing
Coordinator

(angol-szlovák vagy angol-orosz nyelvtudással)
Autóalkatrész Minőségügyi Specialista/Parts Quality Specialist

(angol nyelvtudással)
Vevői Reklamáció Specialista/Customer Claim Specialist

(angol nyelvtudással)
Logisztikus/Logistics Specialist

(angol nyelvtudással)
Logisztikai Munkatárs/Operations Support

(angol nyelvtudással)

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú munkalehetőség egy megbízható, nemzetközi

vállalatnál
• Határozatlan idejű munkaviszony
• Azonnali kezdési lehetőség
• Lendületes csapat
• Modern munkakörnyezet
• Fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk utca 5.

Jelentkezését a hu_jobs@gmobis.com címre kérjük megküldeni.
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Magyar tulajdonban levő, stabil háttérrel rendelkező, dinamikusan
fejlődő építőipari cégcsoport keres bővülő csapatábamunkatársat

az alábbi pozícióra:

Adminisztrátor

Magyar nyelvű, fényképpel ellátott önéletrajzokat
a career@bayerconstruct.com e-mail címre várunk!

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Adatrögzítés
• Készletezéssel kapcsolatos feladatok
• Szállítólevelek kiállítása, rögzítése
Navision rendszerben

• Időszaki leltárban való aktív részvétel

AZ ÁLLÁSHOZTARTOZÓ
ELVÁRÁSOK:
• Tapasztalat adminisztrációs területen
• Minimum középfokú végzettség
• Jó angol nyelvtudás

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
ELŐNYT JELENT:
• Navision rendszer ismerete
• Német nyelvtudás
• Magasépítő technikus végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• Stabil céges háttér

• Hosszú távú munkalehetőség
• Folyamatos fejlődési lehetőség
• Versenyképes fizetés

ÁLLÁS, MUNKATERÜLETE(I):
• Adminisztráció, Asszisztens, Irodai
munka

• Szakmai asszisztens
• Szállítás, Beszerzés, Logisztika
• Logisztikai ügyintéző, adminisztrátor
• Teljes munkaidő

SZÜKSÉGESTAPASZTALAT:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Angol - Középfok/kommunikációképes
szint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2038, Sóskút Ipari Park,
Bolyai János utca 5.

Zrt.
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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Gyógyszer nagykereskedelmi
raktárba, Komissiózó,

valamint Raktáros/kiszállító
kollégát keresünk azonnali
belépéssel (eltolt/csúszó

műszak).
Munkavégzés helye:

Törökbálint.
Fényképes önéletrajzokat
várjuk: sebok.zsuzsanna@
mab.co.hu e-mail címre.
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

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

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

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

ingyenes vállalati buszjáratok.

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.
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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)

20 | 2018. április 4. |    hirdetés

CSALÁDI HÁZ

Eladó családi házat keresek Érd és
környékén. 06-30-9-515-107.

LAKÁS

56 nm-es Erzsébet utcai 2 szobás,
erkélyes, távfűtéses öröklakás
eladó. 06-70-268-2704

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

λD=0,031W/mknem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

mlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

Hom
λD=0,039W/mk!

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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λD=0,035W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot
akció

raktárról!

5 cm 1929 Ft/m2

6 cm 2114 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2484 Ft/m2

10 cm 2854 Ft/m2

12 cm 3224 Ft/m2

14 cm 3594 Ft/m2

15 cm 3779 Ft/m2

16 cm 3964 Ft/m2

18 cm 4334 Ft/m2

20 cm 4704 Ft/m2

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal: 10 cm 4717 Ft/m2

15 cm 6310 Ft/m2

Homlokzati kôzetgyapot
Hôszigetelô rendszer

graFitos prémium Homlokzati
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal 5 cm 2192 Ft/m2

6 cm 2411 Ft/m2

7 cm 2630 Ft/m2

8 cm 2849 Ft/m2

10 cm 3282 Ft/m2

12 cm 3725 Ft/m2

14 cm 4163 Ft/m2

15 cm 4382 Ft/m2

16 cm 4601 Ft/m2

18 cm 5039 Ft/m2

20 cm 5477 Ft/m2

TELEK

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

INGATLAN

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megol-
dás érdekel. 06-30/9-515-107.

AUTÓ/MOTOR
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68Roncs autó felvásárlás
a legjobb áron! Bontási
igazolással, elszállítással!

06-30-329-1839

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
28

90

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

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.

VEGYES

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

Időskíséretet, betegkíséretet,
utazásban való segítséget vál-
lalok gyakorlattal, leinformál-
hatóan. Tel.: 06-30-834-6494

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést, gyűjteményt. 06-20/997-
11-53.

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

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 56
20

03

Fürdőszobai álló mosdó eladó.
Irányár: 5000 Ft. 06-70-268-
2704

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését az
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

e-mail címen,
vagy a 06-23/520-117-es

telefonszámon.
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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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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!

Munkavédelem
Munkaruházat

56
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

VÁLLALKOZÁS

Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

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

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 56

91
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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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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

Ács, kőművesmunkát, burkolást,
festést vállalok legolcsóbban,
kisebb tetőjavításokat is. 06-30/
566-9051

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 56
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ÁLLÁST KÍNÁL

56
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A Dr. Romics László
Egészségügyi
Intézmény

részmunkaidőre
portást,
valamint
kézbesítőt
keres.

Érdeklődni:
06-23-365-600.
Önéletrajzot kérünk!
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Fényképes önéletrajzát
a summa.profit@gmail.com címre kérjük.

Prosperáló könyvelő irodába keresünk
Könyvelő

munkatársat szakirányú végzettséggel.
Legalább 10 év gyakorlattal rendelkező
középkorúak jelentkezését várjuk

Bp.XI.-ker-i nem dohányzómunkahelyre.

Diszpécser munkakörbe kere-
sünk műszaki végzettségű kol-
légát törökbálinti irodaházba.
Munkaidő: hétköznap 8-17-ig.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.
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Galvánüzembebetanítottmunkára
munkatársakat keresünk.
Jó kereseti lehetőséggel.

MagalfémKft. Érd.:06-20/9819-460

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

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

mob.: 06-309-345-713 lehet. 56
61
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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.

Tehergépkocsivezetőt keresünk
belföldi fuvarozásra. C kategó-
riás jogosítvány előny, de nem
feltétel. 06-30-2001-426

Jó hangulatú érdi varroda bőví-
téshez varrónőket keres! 06-30-
33-22-730

Kárpitost felveszek érdi munka-
helyre. Viszkok Péter (06-30-
9-222-331)

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

56
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

56
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ELÉRHETŐSÉGEK:

Telefon: 06/23-540-711

E-mail: hr@toyoseat.hu

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!

15 éves múlttal rendelkező
százhalombattai autóipari Cégünkhöz

keresünk

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
Kollégákat. TOYO SEAT EUROPE KFT.

2440 Százhalombatta,
Iparos út 2.

56
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti munkatárs (Szigetszentmiklós)
• Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés
(Budaörs, Törökbálint, Gyál Ipari Park)
A fenti munkakörökre megváltozott
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!

• Ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító
(Érd – ezekre a munkakörökre megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését várjuk!)

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

21apróhirdetés  | 2018. április 4. |
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Mil ák Kristóf ismét remekelt
Debrecenben rendezték az úszók országos bajnokságát, 
ahol az Érdi Úszó Sport Kft. versenyzői három arany-, öt 
ezüst- és négy bronzéremmel, valamint számos rendkí-
vül értékes pontszerző helyezéssel zárták a debreceni 
országos bajnokságot.

Rögtön az első napon egy-
értelmű lett, miért is mondta 
nem is oly régen Sós Csaba, 
a magyar úszóválogatott 
szövetségi kapitánya, hogy 
idén Milák Kristóf világre-
kordot fog úszni. Merthogy 
200 méter pillangón, a kima-
gaslóan erős mezőnyben az 
első hosszon már majdnem 
egy teljes testhosszal verte a 
mezőnyt, a másodikon pedig 
tovább növelte előnyét. A má-
sodik százra pedig eldöntöt-
te az országos bajnoki cím 
sorsát, s sokkal inkább az 
időeredménnyel és Cseh 
László, 2008-as pekingi 
1:52.70-es Európa-csúcsával 
viaskodott, mint társaival. 
Végül csupán egy századdal 
maradt le róla, s majdnem 
másfél másodperccel előzte 

meg az ezüstérmet szerző 
Kenderesi Tamást.

Milák 1:52,71-es idejével, 
amely junior világrekord, 
megnyerte volna a 2015-ös 
kazanyi világbajnokságot 
(Cseh László előtt), a 2016-os 
riói olimpiát (Michael Phelps 
előtt) és a 2017-es budapesti 
világbajnokságot is (Chad Le 
Clos előtt), valamint a világ-
ranglista élére állt.

A nyitónapon Kovács Be-
nedek a 100 méter hát döntő-
jében volt érdekelt. Az első 
ötven után még „csak” ne-
gyedikként fordult, de a má-
sodik hosszt nagyon meg-
nyomta és 0:54,99-es idejével 
ezüstérmet szerzett. 

Az Érdi Úszó Sport Kft. 
4×100 méteres mixed gyors-
váltója Milák Kristóffal, Já-
nosi Kristóffal, Barócsai 

Petrával és Joó Sárával 
szintén ezüstérmes lett 
3:34,71-es idővel.

A viadal második napján 
hajszállal maradt le az 
aranyéremről, így két szá-
zadmásodperces hátránnyal 
második helyen ért célba 
Bernek Péter mögött 400 
méter gyorson Milák Kristóf.

Az ob harmadik napján 
sem maradtak érem nélkül 
Selmeci Attila tanítványai. 
Hatodik helyen jutott a dön-
tőbe az Érdi Úszó Sport Kft. 
4×100 méteres mix vegyes-
váltója, ahol aztán a Kovács 
Benedek, Joó Sára, Milák 
Kristóf és Barócsai Petra al-
kotta négyes 3:59,74-es idő-
vel zárt, amellyel a rendkí-
vül értékes negyedik helyet 
szerezte meg.

100 gyorson a férfiaknál 
két érdi is rajtkőre állt: Já-
nosi Kristóf és Milák Kris-
tóf. Itt Milák ígéretesen 
kezdett, huszonöt méter 
után az elsők között volt, 
féltávnál mégis csak ötö-
dikként fordult. Jó hajrájá-
nak köszönhetően azonban 
0:49,49 perccel harmadik-
ként érte a falat, így bronz-
érmes lett, Jánosi a hetedik 
helyen végzett.

200 méter háton Kovács 
Benedek az első százon nem 
tudta tartani a lépést Bernek 
Péterrel és Telegdy Ádám-
mal, a szám második felé-
ben remekül hajrázott, de 
nem jött ki neki jól a fal, így 
minimális különbséggel lett 
bronzérmes.

200 méter gyorson Milák 
Kristóf csupán hatodikként 

került a fináléba. A döntőben 
aztán rengeteget, 3,30 má-
sodpercet javított délelőtti 
idején, s Kozma Dominik 
mögött lett ezüstérmes.

Az Érdi Úszó Sport Kft. 
sportolói kitettek magu-
kért a négynapos viadal 
utolsó felvonásán is. A 
szombati napon a 4×100 
méteres férfi vegyesváltó-
val voltak érdekeltek, ahol 
Kovács Benedek, Milák 
Kristóf és Jánosi Kristóf 
mellé becsatlakozott az 
egyesületnél edzőként te-
vékenykedő Szele Dávid is. 
A finálébam közel tíz(!) 
másodpercet javítottak se-
lejtezős idejükön, amellyel 
bronzérmesek lettek.

100 méter pillangón Joó 
Sára az előfutamban hato-
dikként, Barócsai Petra he-
tedik helyen került a döntő-
be. Ott Joó másfél másodper-
cet faragott idejéből és Ver-
rasztó Evelyn mögött lett 
ezüstérmes, míg Barócsai a 

hetedik helyet szerezte meg.
A férfiaknál az előfutamot 

több mint fél másodperces 
előnnyel nyerte meg Milák 
Kristóf. A döntőben pedig 
nem kegyelmezett ellenfelei-
nek, 0,94 másodpercet vert 
Cseh Lászlóra, míg majd’ két 
másodperccel előzte meg 
Kenderesi Tamást, így itt is 
aranyérmes lett.

Még egy érdi érdekeltségű 
szám volt hátra, az 50 méter 
hátúszás, itt Milák szoros 
csatában, jobb benyúlással 
0,02 másodperces előnnyel 
lett aranyérmes.

A debreceni ob legtöbb ér-
mét a nyolc számban induló 
Milák Kristóf szerezte, aki 
három egyéni elsősége mel-
lett két ezüstérmet és két 
bronzérmet jegyzett.

QQ Domi

Milák Kristóf nyolc éremig repült Debrecenben  (Fotó: musz.hu)

Győzelem a vízilabdarúgó meccsen
A szünetben 3–0-ra vezetett az Érdi VSE, a fordulás 
után viszont két tizenegyessel közelebb zárkózott a 
Csepel FC az NB III Nyugati csoportjának 21. forduló-
jában. Az érdiek megtartották előnyüket, és egy gól-
szegény „vízilabdameccsen” nyertek 3–2-re.

Az érdiektől Melczer Vil-
mos mellett csatlakozott a 
maródiak táborához Ker-
tész Ferenc és Csiszár Zol-
tán is, de a hirtelen leeső 
nagy mennyiségű csapa-
dék sem tett jót a csepeli 
stadion pályájának. Ennek 
ellenére remekül kezdték a 
meccset a vendégek, hiszen 
egy előrerúgott labdát Tár-
kányi Gergő vitt be az ötö-
sig, majd onnan remekül 
centerezett a jó ütemben 
érkező Németh Gábor Vin-
cének, aki az üres kapuba 
passzolva szerezte meg a 
vezetést (0–1).

A folytatásban a pálya és 
a szakadó eső miatt nehe-
zen alakult ki folyamatos 

játék, ám amint hármat, 
négyet tudtak passzolni az 
érdiek egymáshoz, növel-
ték is az előnyt. A 36. perc-
ben Pallagi Botond labda-
szerzése után Kelemen 
Patrikhoz továbbított, aki 
pedig a szélen lévő Németh-
hez, az ő beadását nem 
tudta kiütni a hazaiak ka-
pusa, Juhász Gergely, vi-
szont a hosszún üresen 
álló Pallagi Botondnak 
igen, aki az üres kapuba 
passzol (0–2).

A játékrész hajrájában 
pedig Koós Gábor előrevá-
gott labdáját rosszul vette 
le a Csepel FC kapusa, aki 
az üresen álló Némethhez 
passzolt, az érdi játékos 

CSEPEL FC–ÉRDI VSE 2–3 (0–3)
Érdi VSE: Borek – Kárász (Ország, 36.), Bozsoki, Pallagi, Pintér N. (Kalmár D., 
68.) – Koós, Hegedüs N., Kelemen P. (Kónya B., 81.), Németh G. V. – Tárká-
nyi, Pál. Vezetőedző: Limperger Zsolt.
Gólszerzők: Fisli (57., 67. – mindkettőt tizenegyesből), ill. Németh G. V. (7., 
44.), Pallagi (37.)

Drámai mérkőzésen ejtette ki a Török Bódog női kézi-
labda Magyar Kupa elődöntőjében a Siófok KC-t az 
ÉRD, amely a fináléban a tizenkétszeres győztes Győ-
ri Audi ETO KC méltó ellenfele volt, de négygólos vere-
ségével ezüstérmet szerzett!

Siófok KC–ÉRD
Lars Rasmussen csapa-

ta remekül kezdett, az első 
félidőben folyamatosan ve-
zetett, hol csak egy-két, hol 
három-négy góllal. A fordu-
lás után azonban a szűkebb 
kerettel rendelkező So-
mogy megyei társulatot be-
fogta az ÉRD, ám a vezetést 
legkorábban az 51. percben 
szerezte meg.

A végjáték elképesztő 
fordulatokat hozott: az utol-

só fél percet is érdi előnnyel 
kezdték a felek, de a duda-
szó pillanatában hétméte-
respárbajra mentette a ta-
lálkozót a Siófok (23–23).

Az érdiek első három he-
tesükből kettőt kihagytak, 
míg a siófokiak nem hibáz-
tak. Aztán az utolsó két so-
rozatban Julie Foggea vé-
dett, így csak a hatodik pá-
ros döntött, ahol Foggea is-
mét hárított, míg Katarina 
Krpezs-Slezák góljával fi-
náléba juttatta csapatát.

Győri Audi ETO KC 
–ÉRD

Kiválóan kezdte a finálét 
az ÉRD, hiszen Kiss Niko-
lett, Coralie Lassource és 
Krpezs-Slezák Katarina 
góljaival 3–0-ra vezetett. 
Ezt követően azonban a Rá-
ba-partiak is felébredtek, 
szűk negyedóra után pedig 
egyenlítettek, majd Nycke 

Köz el a csodához – ezüstérmes az Érd

+++keretes1+++

ÉRD–SIÓFOK  
23–23 (9–11)

hétméteresekkel 4-3
Papp László Sportaréna, 5500 
néző. V: Bonifert, Oláh
ÉRD: Janurik – Krpezs–Slezák 6 
(1), Kiss N. 5, Bulatovics, Kisfalu-
dy, Signate 3, Lassource 3. Cse-
re: Foggea (kapus), Roberts 1, 
Szabó L. 3, Tóth G. 1, Gávai 1. 
Vezetőedző: Szabó Edina.
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TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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Győzelem a vízilabdarúgó meccsen
pedig az üres kapuba lőtt 
(0–3).

A fordulás után sem volt fo-
lyamatos a játék. A csepeliek 
küzdöttek a szépítésért. Az 
57. percben pedig Móri Ta-
más tizenegyest ítélt a haza-
iaknak, amiért Borek Nor-
bert a tócsában 
lévő labdára rá-
vetődött, majd a 
csepeliek játéko-
sa átesett rajta. 
A büntetőt Fisli 
András értékesí-
tette (1–3).

Tíz perccel 
később ismét ti-
zenegyeshez ju-
tottak a hazai-
ak, s ezt is belőt-
te Fisli, így a 
hajrára 3–2-es 
érdi előnnyel érkeztek a csa-
patok. Labdarúgásról to-
vábbra sem lehetett nagyon 
beszélni a játékra egyre al-
kalmatlanabbá váló pályán, 
de az érdiek megtartották 
előnyüket és 3–2-es győzel-
met arattak.

– Inkább az elemekkel 
küzdöttünk. Az első félidő-
ben úgy tűnt, megvan a 
meccs, a második félidőben 

sem volt olyan nagy helyzete 
az ellenfélnek, de kapták ezt 
a nagyon véleményes bünte-
tőt, ami felhozta őket. Utána 
volt még egy tizenegyes, ami 
viszont jogos volt. Küzdöt-
tünk, de nem alakult ki sem-
miféle játék, mert a pálya 

alkalmatlan volt rá. Úgy 
gondolom, ha nincs ez az 
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QQ Domonkos Bálint

Németh Gábor Vince (zöldben) két gólt lőtt a 
vízifocimeccsen  (Fotó: Balogh István)
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sportban fontos a szerencse, 
ma talán az nem volt ne-

künk. De minden ilyen ese-
mény visz előre minket ezen 
az úton. Hiszünk magunk-
ban! – nyilatkozta Szabó 
Edina, aki értékelése végén 
megemlítette, hogyha leve-
szi az Érdről kölcsönben 
Győrben szereplő Mireya 
González négy gólját és oda-
teszi a saját csapatához, ak-
kor talán másként alakul a 
mérkőzés.

Az ÉRD legközelebb az NB 
I-ben április 6-án játszik, 
amikor a DVSC-TVP vendé-
ge lesz 18 órától. Ezután a 

következő hazai mérkőzésre 
április 14-én kerül sor, ami-
kor a Dunaújvárost fogadják 
Janurik Kingáék.

Köz el a csodához – ezüstérmes az Érd

GYŐRI AUDI ETO KC–ÉRD 
27–23 (12–13)
Budapest, Papp László Sportaré-
na, 6000 néző. V: Bacs, Bóna
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 6 (5), 
KISS N. 5, A. BULATOVICS 2, Kisfa-
ludy, Roberts 2, C. Lassource 1. 
Csere: Foggea (kapus), SIGNATÉ 
3, Szabó L. 1, Tóth G. 2, Gávai 1. 
Vezetőedző: Szabó Edina.

Egy rendkívül fordulatos, kiélezett, remek hangulatú mérkőzésen lettek másodikak az érdi lányok 
 (Fotó:handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Az  együtt töltött idő ajándéka
Havonta egyszer, vasárnap délutánonként hangos zsi-
bongás, szurkolás, éljenzés, kacagás tölti be az Epicent-
rum Rendezvényközpont felső szintjét. Az asztaloknál 
társasjátékok fölé görnyedő felnőttek és gyerekek igye-
keznek nyerni, ha mást nem, tapasztalatot. Üres kézzel 
innen senki sem távozik, a Társasjáték Klubban a társa-
ság adta élményt mindenki újra felfedezheti.

Az egyik asztalnál kár-
tyapaklik mögé bújt játéko-
sok koncentrálnak feszült 
csendben, amikor megzava-
rom őket. A játékosok el-
mondják, hogy már sokad-
szorra jöttek el a Társasjá-
ték Klubba. Azért szeretik, 
mert rengeteg új játékot is-

merhetnek itt meg, és közben 
jó társaságban lehetnek.

– Kihívás, hogy kialakítsd, 
hogyan tudtok együtt játsza-
ni – teszi hozzá az egyik kár-
tyapakli mögül egy nő. Egy 
másik azt mondja, hogy 
„Mindenkiben ott van a gye-
rek. Mindenki szeret játsza-

ni, csak meg kell találni a 
magának való játékot”. 

Itt pedig van bőven válasz-
ték: a játékokat biztosító Ige-
mag Alapítvány vezetője, 
Pfaff Gellért kérdésünkre 
elmondja, hogy 50–60 játék-
kal dolgoznak, ebből 20–25-
öt folyamatosan cserélnek, a 
többit újra és újra visszahoz-
zák, hogy legyenek ismerős 
játékok is az asztalokon. – 
Népszerűek a stratégiai játé-
kok, az egyik nagy kedvenc, 
ami közben nem lehet be-
szélni. Nagyon nehéz játsza-
ni – neveti el magát az alapít-
vány vezetője.

– De szeretik az ügyességi 
játékokat, a labirintusokat, a 
szókirakókat, a kártyajáté-
kokat, a széktoronyépítőket 
– mutat a szomszédos asz-
talra, ahol Bogatin Attila, 
az Ága-Boga elnöke és csa-
ládja próbál nagy nevetgélé-
sek kíséretében egy-egy szí-
nes „ágat” úgy kihúzni a 
pálmafából, hogy a majmok 
közben ne essenek le.

– Ez csak játék – mondja egy 
kártyázó kisfiú, mikor meg-
kérdezem, hogy mi történik, 
ha veszít. A vele szemben ülő 
nő is egyetért. Szerinte a tár-

sasjáték közvetetten megta-
nítja a gyerekeket a szabályok 
és egymás tiszteletben tartá-
sára; illetve arra, hogy elfo-
gadják, ha nem ők nyernek.

– A játék fejleszti a logikai, 
ügyességi, gyorsasági, szoci-
ális készségeiket és képessé-
geiket, ami mind kell ahhoz, 
hogy nemcsak az elméjük, de 
a lelki világuk is gyarapod-
jon, hogy felépítsék önmagu-
kat – ezt már a klub vezetője, 
Elek Mihály a Késői Eső 
Gyülekezettől mondja, hozzá-
téve: már több mint egy éve 
működik a klub, amelynek 
célja, hogy a gyerek tudjon 
mosolyogni, fellazulni.

Akit érdekelnek a legmo-
dernebb játékok vagy csak 

szeretne egy jó társaság-
ban játszani egyet, sok sze-
retettel várják legközelebb 
április 8-án 15–18 óra kö-
zött az Epicentrum Rendez-
vényközpontban. Jó hír a 
Parkvárosban és környé-
kén lakóknak, hogy április-
tól az Érd-parkvárosi Bap-
tista templomban is tarta-
nak klubot havi egyszer, 
vasárnap délutánonként. A 
részletekért érdemes az 
Igemag Alapítvány honlap-
ját figyelni. A Társasjáték 
Klubba elsősorban 9–15 év 
közötti gyerekeket, fiatalo-
kat és a szüleiket várják. A 
rendezvényen való részvé-
tel ingyenes.

QQ Jakab-aponyi noémi

A társasjáték megtanítja a gyerekeket a szabályok és egymás tiszte-
letben tartására

Már több mint egy éve működik a klub, amelynek célja, hogy a gye-
rek tudjon mosolyogni, fellazulni
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