
LADA DUNA AUTÓ
1037 Budapest, Zay u. 24.
Telefon: +36 1 801-4048
lada.hu

*Az első 50 db értékesített LADA Vesta Kombi vagy SWCross modellre a gyári 3 év garanciamellé +2 év szerződéses hajtáslánc szavatosságot is biztosítunk.5 ÉV *
GARANCIA

ÚJ LADA VESTA SW CROSS
MONDJ IGENT AZ ÉLMÉNYRE!

ÚJ LADA VESTA KOMBI
LEGYEN TIÉD A TÉR!

ladasipos.hu

LADA Sipos
2030 Érd, 6-os főút 23 km
+36 30 530 7140
+36 23 521 630
www.ladasipos.hu
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BALLAGÁSI
ÉKSZERVÁSÁR
ARANY HETEK

aMARCELL
ÉKSZERBEN!

Minden arany ékszerre
–25% készpénzfizetési

kedvezmény!!!

Ezt ne hagyja ki!

Cím: Érd, INTERSPAR
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KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/848-6067

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyombike.hu • www.solyombiketeam.hu
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Ahány éves annyi %

a szemüvegkeret
árából!

KEDVEZMÉNY

Már csak
április 25-ig!

Bővebb részletekért
érdeklődjön az
üzletben!

2030 Érd, Diósdi út 48.

Tel.: +36 30 680 5309
www.erdioptika.hu

„Hajléktalanok közt az emberségen, a jó szón van a hangsúly”
Interjú Stehlik Krisztiánnal, az érdi hajléktalanellátó egységvezetőjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 14. szám    2018. április 11.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A F idesz győzelmével Érd is nyertes
Aradszki András (képünkön) 

nyerte az országgyűlési választást a 
Pest megyei 1-es számú választóke-
rületben: a Fidesz–KDNP jelöltje a 
szavazatok 44,03 százalékával 
nyert. Csőzik László (MSZP–Párbe-
széd) 35,39 százalékot, míg Vágó Se-
bestyén (Jobbik) 12,92 százalékot 
kapott. Az, hogy a választók megerő-
sítették a Fidesz–KDNP-t, kötelezi 
az országgyűlési képviselőket, hogy 
folytassák a 2010-ben kezdett mun-
kát, ami azt célozza, hogy Magyar-
ország prosperáló ország legyen – 
hangsúlyozta dr. Aradszki András, 
hozzátéve: „a helyi ügyeket, amelye-
ket vállaltunk és vállalni fogunk a 
jövőben – gondolok itt az útépítésre, 
az iskolák fejlesztésére és a Modern 
Városok program megvalósítására 
– folytatni tudjuk. Biztos vagyok 
benne, hogy az érdiek jól döntöttek, 
amikor a Fidesz–KDNP listájára és 
országgyűlési képviselőjére tették le 
voksukat.” n 3. oldal

Érd fejlődése garantált

A Fidesz-kormány támogatásával Aradszki András be 
tudja tartani az elmúlt hetekben tett ígéreteit – hang-
súlyozta sajtótájékoztatóján T. Mészáros András pol-
gármester, aki köszönetet mondott mindazoknak, 
akik elmentek szavazni.  n 6. oldal

Ősszel nyit az új óvoda

Szeptemberben megnyitja kapuit az új óvoda Felső-
Parkvárosban. A zöldmezős beruházással megépült 
intézményben nyolcvan gyermek kap elhelyezést. Az 
épületben tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülöní-
tő, nevelőtestületi szoba is ki lett alakítva.  n 7. oldal

Tyúkot kaptam a vásárban…

Idén is folytatódik az ÉTH „Tyúkokkal a környezetvé-
delemért” akciója, öt-öt tyúkot igényelhetnek ingyen 
az itt élő lakosok. Az akció a tavaszi Nyitnikék vásáron 
indul, azonban az ÉTH ügyfélszolgálatán már le lehet 
adni az előzetes igényeket.  n 18. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu 57
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

57
03
17

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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A Fidesz győzelmével Érd is nyertes
Aradszki András nyerte az országgyűlési választást a 
Pest megyei 1-es számú választókerületben: a Fidesz–
KDNP jelöltje a szavazatok 44,03 százalékával nyert. 
Csőzik László (MSZP–Párbeszéd) 35,39 százalékot, míg 
Vágó Sebestyén (Jobbik) 12,92 százalékot kapott. 

Az, hogy a választók meg-
erősítették a Fidesz–KDNP-t, 
kötelezi az országgyűlési 
képviselőket, hogy folytas-
sák a 2010-ben kezdett mun-
kát, ami azt célozza, hogy 
Magyarország prosperáló 
ország legyen – hangsúlyoz-
ta dr. Aradszki András va-
sárnapi, az eredményhirde-
tést követő sajtótájékoztató-
ján. Elsőként köszönetet 
mondott azért, hogy ilyen 
sokan részt vettek az or-
szággyűlési választáson.

– A 2010-ben belénk helye-
zett bizalomnak feleltünk 
meg 2014-ben és most, 2018-
ban is. Ez a bizalom, meg-
erősítés kötelez minket, or-
szággyűlési képviselőket, 
hogy folytassuk a nyolc éve 
megkezdett munkát, ami azt 
célozza, hogy Magyaror-
szág prosperáló, gazdasági-
lag fejlett, a magyar létezést 
biztosító ország legyen. 
Emellett a helyi ügyeket, 
amelyeket vállaltunk és vál-
lalni fogunk a jövőben – gon-
dolok itt az útépítésre, az is-
kolák fejlesztésére és a Mo-
dern Városok program meg-
valósítására – folytatni tud-
juk. Biztos vagyok benne, 
hogy az érdiek jól döntöttek, 
mikor a Fidesz–KDNP listá-
jára és országgyűlési képvi-
selőjére tették le voksukat – 
hangsúlyozta Aradszki 
András.

– Bár az ellenzéki politi-
kusok nem mindig jártak el 
jogszerűen, és céljaikat, el-
veiket, indentitásukat felad-
va próbáltak minket legyőz-
ni, erőnk és hitünk elegendő 
volt ahhoz, hogy ismét a Fi-
desz–KDNP alakítson kor-
mányt – zárta szavait.

Dr. Csőzik László, az 
MSZP–Párbeszéd jelöltje az 
eredményhirdetést követően 
gratulált Aradszki András-
nak a győzelemhez.

Aradszki fölényesen 
nyert

Pest megye 1. számú vá-
lasztókerületében – Diós-
don, Érden, Tárnokon, Tö-
rökbálinton, Pusztazámoron 
és Sóskúton – 58 941 válasz-
tópolgár adott le érvényes 
szavazatot. Az országos 69,5 
százalékos átlagnál na-
gyobb, 74,63 százalékos volt 
a részvétel. A négy évvel ez-
előtti választáshoz képest a 
választókerületben közel 10 
százalékkal többen mentek 
el szavazni vasárnap.

A Nemzeti Választási Iro-
da adatai szerint – a szava-
zatok 98,8 százalékos feldol-
gozottságánál – Aradszki 
Andásra, a Fidesz–KDNP je-
löltjére 25 951-en szavaztak 
vasárnap – 3680-nal többen, 
mint négy éve –, míg Csőzik 
Lászlóra, az MSZP–Párbe-

széd jelöltjére 20 859 voks 
érkezett, ez 5092 szavazat-
nyi különbség. A harmadik 
helyre 7616 érvényes szava-
zattal a Jobbik jelöltje, Vágó 
Sebestyén futott be; ő a sza-
vazatok 12,92 százalékát 
szerezte meg.

Két esetben történt 
jogsértés

Az érdi szavazókörökben 
rendben, fennakadás nélkül 
zajlott le a választás. Egyet-
len helyen fél órával később 

zárták az urnákat: az 5-ös 
szavazókörben (a szakorvo-
si rendelőintézetben), ahol 
az átjelentkezők szavazhat-
tak – értesültünk dr. Tóth 
Tamástól, Pest Megye 1. 

számú választókerület 
OEVB-elnökétől, aki két 
rendkívüli eseményről is be-
számolt lapunknak. Mint el-
mondta, a bizottságnak négy 
kifogás esetében kellett dön-
tést hoznia: kettőt elutasítot-
tak, két esetben viszont meg-
állapították a jogsértést. A 
Momentum aktivistái lera-
gasztották más pártok pla-
kátjait. Ez nem az első alka-
lommal fordult elő; a korábbi 
esetnél a bizottság felszólí-
totta őket, hogy hagyjanak 
fel e tevékenységükkel. Mi-

vel a választás napján ismét 
bejelentés érkezett a plakát-
ragasztásokról, pénzbünte-
téssel sújtották a szabály-
sértőket. A másik esetben 
Csőzik László, az MSZP–Pár-

beszéd jelöltje a szavazókör 
150 méteres körzetén belül 
kampányolt. E tevékenység-
től a bizottság eltiltotta.

„Az én egy szavazatom 
is számít”

Érden átlag feletti volt a 
választási részvétel: délelőtt 
több szavazókörben sorok 
kígyóztak, többen érkeztek 
gyermekükkel, idős család-
tagjukkal, sőt, volt olyan is, 
aki a kiskutyájával együtt 
vonult a szavazófülkébe. 

Egyesek azért jöttek, 
mert úgy érezték: ál-
lampolgári kötelessé-
gük szavazni, mások 
azért, hogy minél na-
gyobb esélye legyen a 
nyerésre az általuk 
választott jelöltnek.

– Négyévente egy-
szer az én egy szava-
zatom is számít. A ko-
rábbi választásokra is 
eljöttem. Volt, hogy ál-
lapotosan, nagy po-
cakkal szavaztam; 
alig bírtam elsétálni a 
szavazóhelyiségig, de 
akkor is itt voltam. 
Fontos, hogy érezzem: 
én dönthetek – mondta 
kérdésünkre Csilla, 
aki elmesélte: leg-
utóbb a lánya is elkí-
sérte, bejött vele a sza-
vazófülkébe is. 

– Számolgattuk, hogy 
nyolc év múlva már ő is sza-
vazhat. Húszéves lesz, mint 
én voltam akkor, mikor elő-
ször voksoltam – mondta mo-
solyogva. n ÁdÁm – Ba-Nyilas

Aradszki András a családjával érkezett a szavazásra  (Fotó: Boros Sándor)
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A m egtört sorsok őrzője
Évekig dolgozott a büntetés-végrehajtásban, majd a főis-
kola alatt értelmi fogyatékosok otthonában. Javítóinté-
zetben és gyermekotthonban tizenévesekkel foglalko-
zott, majd, mivel más területen is szeretett volna tapasz-
talatokat szerezni, az érdi hajléktalanellátóhoz jelent-
kezett, aminek ma már egységvezetője. Azt vallja: az 
emberségen, a jó szón, a szereteten kell hogy legyen a 
hangsúly. Stehlik Krisztiánnal beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Két éve dolgozik Érden, a 
Szociális Gondozó Központ-
nál. Hova valósi? 

– Székesfehérváron szü-
lettem és Annamajorban 
nőttem fel, Baracska mellett. 
Ott van a Közép-dunántúli 
Regionális Büntetés-végre-
hajtási Intézet és az a kétut-
cányi telep, ahol a büntetés-
végrehajtásban dolgozók 
laknak. Az én szüleim is kö-
zéjük tartoztak, sőt, már a 
nagyapám is. Én itt gyere-
keskedtem, és azt kell mon-
danom: nagyon jó gyermek-
korom volt. Ezen az állami 
fenntartású helyen ugyanis 
sok pénzt fordítottak arra, 
hogy a dolgozók családjai-
nak legyen szórakozási lehe-
tőségük – más falvakban 
ilyesmi nem volt. 

– Találkozott a fogvatar-
tottakkal is?

– Hogyne! Akkoriban, a 
’80-as években, sokkal in-
tenzívebben kijártak dol-
gozni az elítéltek. A szolgá-
lati lakásokat, házakat is ők 
tartották karban: szolgálati 
jegyre kijöttek, elvégezték a 
munkát, mondjuk kifestet-
ték a lakást. Nekem ez telje-
sen természetes volt. Volt, 
akit még kísérni sem kellett. 
Annak idején egyébként a 
kisebb kaliberű bűnözőket 
tartották itt fogva. Később, 
a büntetés-végrehajtási 
rendszer átalakítása után, 
amikor már regionális fel-
osztásban működtek a bör-
tönök, a súlyos bűnök elkö-
vetői is ide kerülhettek, és 
most is nagyon színes a pa-
letta. Ezt onnan tudom, 
hogy jómagam – ahogy az 
annamajori gyerekek több-
sége – folytattam a családi 
hagyományokat: a bünte-
tés-végrehajtásban kezd-
tem dolgozni. Igaz, nem An-

namajorban, hanem Gyors-
kocsi utcában kezdtem, és 
csak pár év múlva helyeztek 
át Baracskára. 

– Mi volt a feladata?

– Körletfelügyelő voltam, 
a fogvatartottak napi fel-
adatait irányítottam. Úgy 
döntöttem, elmegyek főis-
kolára, de sajnos abban az 
időszakban ezt nem támo-
gatták – túl sok volt a felső-
fokú végzettségű felügyelő, 
akiket nem tudtak tiszti 
besorolásba és beosztásba 
helyezni. Én viszont szeret-
tem volna az emberekkel 
foglalkozni; nemcsak az ér-
dekelt, mi van a börtönön 
belül, hanem az is, hogy jut-
nak el odáig az emberek, 
miért válik valaki bűnelkö-
vetővé. Sok olyan fogvatar-
tottal találkoztam, aki – ha 
az élete nem siklik ki – mai 
napig sikeres orvosként, 
ügyvédként praktizál. Mi-
vel a főiskolát nem tudta 
támogatni a munkahelyem, 
otthagytam a büntetés-
végrehajtást: Tordason he-
lyezkedtem el, az értelmi 
fogyatékosok szociális ott-
honában.

– Ez nagy váltás lehetett.

– Az volt. De úgy gondol-
tam: ha emberi sorsokkal 
és alakulásukkal szeret-
nék foglalkozni, ezt is meg 
kell tapasztalnom. Az ak-
kori igazgatónő, Mezeiné 
Sánta Klára támogatott 
nemcsak a főiskolai tanul-
mányokban, hanem a mun-
kámban is. Olyan célirá-
nyos feladatokat kaptam – 
az ápolástól a gondozási 
tervek, foglalkozások meg-
ismeréséig –, amelyek se-
gítségével teljesen átláthat-
tam ezt a szakmát.

– Melyik munkát tartotta 
nehezebbnek?

– Teljesen más volt a fel-
adat. Mindkét helyzetben 
meg kellett találnom az 
egészséges egyensúlyt és   
az ösztönzést. Egyik szak-
ma sem sikerorientált – a 
pozitív megerősítéssel rit-
kán találkozunk a börtön-
ben, illetve a fogyatékosok 
intézetében. Mégis meg lehet 
találni azt a pici jót, ami hajt 
előre. 

– Ez a pici jó például lehet 
egy bűnöző visszaintegrálá-
sa a társadalomba?

– Ez nehéz kérdés. A jelen-
legi statisztikákat nem is-
merem, de a 2000-es évek 
elején napvilágot látott ada-
tok szerint közel 70 százalé-
kos volt a visszaesési arány. 
Az a baj, hogy aki egyszer 
bűnelkövető volt, annak meg 
van írva a sorsa: bármennyi-
re is igyekszik munkahelyet 
találni, az előítéletek miatt 
nagyon nehéz. És ha talál is, 
amikor a környékén elkövet-
nek valamilyen bűncselek-
ményt, elsőként őt fogják 
felkeresni, aminek a mun-
káltató persze nem örül. Saj-
nos, a tapasztalataim azt 
mutatták, hogy a társada-
lom hozzáállása is ludas ab-
ban, hogy valaki ismételten 
bűnelkövetővé válik. 

– Milyen állomás követke-
zett a tordasi otthon, illetve a 
főiskola elvégzése után?

– Egy ideig családgondo-
zóként dolgoztam a Szent 
László Völgye Segítő Szolgá-
latnál, majd a budapesti Sző-
lő utcai javítóintézetben let-
tem vezető nevelő. Ide a fia-
talkorúak előzetes letartóz-
tatásukkor kerültek és az 
ítéletig maradtak itt. Tizen-
négy-huszonegy éves fiúk-
kal foglalkoztam. Itt is négy-
öt évet töltöttem. Ez volt 
egyébként a legkeményebb: 
a gyerekekben a természe-
tes gát, ami a felnőttben ki-
alakul, nem létezik. Ők való-
ságnak hiszik az akciófilme-
ket, úgy gondolják, hogy a 
bűnözők olyanok, mint ami-
lyennek a gengszterfilmek-
ben látják. A bűnözők a pél-
daképek – nemcsak a filmek, 
játékok miatt, hanem a 

gyakran előforduló bűnözői 
családi háttér is erre az útra 
tereli a gyerekeket. Olyanok 
akarnak  lenni,  mint  az  ap-
juk vagy a bátyjuk. „Ütök 
magamért” – mondták, és 
azonnal ütöttek, ahogy az 
intézetbe kerültek, hogy 
mindenki lássa: velük nem 
lehet kikezdeni. Természe-
tesen jól szituált családok-
ból származó gyerekek is 
kötnek ki intézetben: láttam 
én már a dílert és a fogyasz-
tót egymás mellett ülni az 
előzetesben. A szegényebb 
gyerek eladta, a gazdagabb 
gyerek megvette a szert. A 
droghasználat, csakúgy, 
mint a rablás, jellemző bűn-
cselekmény, már tizenéve-
sen is.

– És valóban sikerült javí-
tani ezeknek a fiataloknak az 
életén, vagy az intézet csak a 
nevében volt javító?

– Akarom hinni, hogy si-
került. Egy gyerek legfeljebb 
három évet tölthetett itt – de 
ennél általában kevesebbet 
–, és vagy az aszódi javítóin-
tézetbe, vagy a tököli bünte-
tés-végrehajtásba került az 
ítélethozatalt követően. Ter-
mészetesen volt, akit kien-
gedtek: nem sikerült bizo-
nyítani, hogy elkövette az 
adott bűncselekményt, vagy 
úgy tekintették, hogy letöl-
tötte a büntetését. Volt, aki 
azért mehetett haza, mert az 
intézetben úgy viselkedett, 
hogy feltehető volt: más útra 
lépett. Ez volt a legnagyobb 
motiváció a fiataloknak. So-

kaknak sikerült új életet 
kezdeniük: azóta többen 
már családot is alapítottak. 

– Hogyan lehetett hatni 
rájuk?

– Azzal, hogy hiteles vol-
tam. Én tudtam nekik mesél-
ni arról, milyen egy börtön. 
Ismertem a csibésznyelvet, 
tudtam azonosulni a fiata-
lokkal, elfogadtak engem. 
Ismertem a bűnözővé válás 
különféle stációit is. Ez mind 
nagy előny volt. A javítóinté-
zet után dolgoztam egyéb-
ként gyermekotthonokban 
is, tizenévesek mellett, de ott 
nagyon rossz tapasztalata-
im voltak a motiválhatóságot 
illetően: úgy láttam, hogy 
sok fiatal elkallódik. A csa-
ládból kiemelt, sérült kama-
szok számára a gyerekott-
hon kényszer, és nincs olyan 
eszköz a nevelők kezében, 
amivel vissza tudnák tartani 
őket. Ha bezárom a kaput, 
tíz perc múlva átmászik a 
kerítésen, szökik haza. Na-
gyon rossz volt látni ezeket a 
gyermeksorsokat. Dolgoz-
tam egy ideig a tordasi gyer-
mekjóléti szolgálatnál is, de 
aztán úgy gondoltam, itt az 
ideje a váltásnak – így kerül-
tem a hajléktalanellátásba. 

– Miért pont ezt a területet 
választotta?

– Úgy éreztem, így lesz tel-
jes az életpályám. Foglal-
koztam már gyerekekkel, 
fogyatékkal élőkkel, fogva-
tartott felnőttekkel, de idő-

„A hajléktalanellátásban az emberségen, a jó szón, a szereteten van 
a hangsúly”

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.
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sebbekkel, hajléktalan, ki-
szolgáltatott emberekkel 
még nem. Szerettem volna 
megismerni az ő világukat 
is. Érd ráadásul itt van a 
„szomszédban” – tíz éve 
ugyanis már nem Annama-
jorban, hanem Tordason 
élek a családommal –, a fele-
ségem is itt dolgozik, szintén 
szociális területen, a tizen-
négy éves nevelt lányom is itt 
készül továbbtanulni, úgy-
hogy elmondhatjuk, hogy az 
egész családot Érdhez kötik 
a mindennapok.

– A nevelt lánya is követi a 
családi hagyományt?

– Hellyel-közzel igen, mi-
vel pszichológus szeretne 
lenni. Ez persze idővel vál-
tozhat.

– Visszatérve a hajlékta-
lanellátásra: ezen az ön szá-
mára új területen érték meg-
lepetések?

– Igen, pedig azért ez sem 
volt előttem teljesen ismeret-
len: tanulmányaim során lát-
tam több hajléktalanszállót 
is, meg a nyolcadik kerületi 
fűtött utcát.

– Az micsoda?

– Az utcára kihelyeznek 
egy hatalmas sátrat, azt fű-
tik télen. Érdemes oda el-
menni egy tanulmányi ki-
rándulásra. Ehhez képest el 
lehet képzelni, hogy megle-
pődtem, mikor Érden belép-
tem a szállóra, ahol otthonos 
légkör és jó illat fogadott. 
Azt szoktam mondani, hogy 
az érdi egy munkás- és nem 
egy hajléktalanszállóra ha-

sonlít. A kollégákkal úgy 
gondoljuk: ez a ház a hajlék-
talanok otthona, és szeret-
nénk, ha ezt az ellátottak is 
így éreznék. Persze a dolog-
hoz hozzátartozik az is, 
hogy Érd kisváros, a szállón 
szinte mindig ugyanazok él-
nek, nem pedig vadidege-
nek. Név szerint ismerünk 
mindenkit, a szokásaikat, 
rigolyáikat, tudjuk, kin mi-
lyen formában tudunk segí-
teni. Ez azért megkönnyíti a 
munkát.

– A büntetés-végrehajtási 
gyakorlat jelent valami 
előnyt a szálló igazgatásá-
ban?

– Van olyan lakó, aki felis-
mert azokból az időkből… 
Egyébként semmi közös 
nincs a kettőben – bár a cél 
az, hogy visszaintegráljuk 
az embereket a társadalom-
ba, egy büntetés-végrehajtá-
si felügyelőnek teljesen más 
eszközei vannak, mint egy 
hajléktalanszálló vezetőjé-
nek. Ott a szigorúságon, a 
szabálykövetésen van a 
hangsúly, míg a hajléktalan-
ellátásban az emberségen, a 
jó szón, a szereteten. Pont az 
a lényeg, hogy nem úgy sze-
retnék dolgozni, ahogy a 
büntetés-vég rehajtásban 
kellett, hanem azt kívánom 
elérni, hogy ezek az embe-
rek maguktól induljanak el 
egy jobb irányba. Nagy kü-
lönbség az is, hogy nem az 
ellátottnak, hanem nekünk 
kell alkalmazkodni – van 
persze házirend, kötelezett-
ségek, de az a cél, hogy a 
szabályokból legyen a legke-
vesebb, hogy minél többen 
vehessék igénybe ezt az ellá-

tást. A határozottság, a kö-
vetkezetesség, a hitelesség 
persze itt is elengedhetetlen. 

– Van sikerélménye?

– Nekem már az, hogy itt 
lehetek, egy sikersztori. És 
nem azért, mert vezető va-
gyok – mikor idejöttem, ez 
eszembe sem jutott. Hihetet-
lenül büszke vagyok arra, 
hogy az önkormányzat elis-
merte a munkánkat, és pozi-
tív megerősítést kaptunk.

– Nemcsak az emberekkel 
kell foglalkoznia, hanem az-
zal is, hogy legyen az ellátot-
taknak vacsorája, gyógysze-
re, legyen meleg tea, amit az 
utcán élőknek kioszthatnak. 
Ezt mennyire nehéz meg-
szervezni?

– Nagyon jó csapatom van, 
bármelyik kollégámra tudok 
támaszkodni. Van, aki az 
adományokat gyűjti, más a 
gyógyszerért felel. Nekem 
nem beosztottjaim vannak, 
hanem kollégáim. Az, hogy a 

szálló jól működik, mindany-
nyiunk közös érdeme. 

– Milyen volt az idei tél, ho-
gyan vészelték át a rendkívü-
li hideget?

– 2016 novemberében jöt-
tem a szállóra, akkor még 
ügyeletesként dolgoztam. 
Összehasonlítva a két téli 
időszakot, talán most egy ki-
csivel könnyebb volt, ami an-
nak is köszönhető, hogy idén 
– a törvényi változásoknak 

köszönhetően – túlélési pon-
tot működtethettünk, így 
több embert fogadhattunk 
be. Éjjelente nyolc ember biz-
tos behúzódott a túlélési 
pontra. A kollégáknak ez 
többletmunkával járt, de csi-
nálták szó nélkül, amiért na-
gyon hálás vagyok. Ahogy a 
közreműködő szervezetek-
nek – például a polgárőrök-
nek, akik, ha jelzés érkezett, 
segítettek felkutatni az ut-
cán élő hajléktalanokat – és 
az adományozóknak is: ren-
geteg ruhaneműt, élelmi-

szert kaptunk az érdiektől. 
Ezeket mind szétosztottuk: 
nemcsak a szállón élők, ha-
nem a fűtetlen házakban, 
nagyon rossz körülmények 
közt élők is kaptak belőle. 
Sok olyan ellátottunk van, 
aki a saját házában lett haj-
léktalan: árverés alatt álló 
házakban élnek, fűtés nél-
kül. Közülük sokan bejöttek 
a szállóra a téli hidegben, de 
voltak, akik nem akarták, 
nem merték elhagyni a há-
zukat, így róluk az otthonuk-
ban kellett gondoskodnunk.

– A télnek vége, itt a mele-
gebb idő, a szállón sincs már 
telt ház. Ez a pihenés ideje? 

– Most van egy szussza-
násnyi pihenésünk, de az-
tán el kell kezdeni a nyári 
krízisre való felkészülést. A 
25 fok feletti melegben gon-
doskodni kell arról, hogy a 
hajléktalanok behúzódhas-
sanak valahová hűsölni, és 
arról is, hogy legyen elegen-
dő vizük. Az autónkba idén 
már hűtődobozokat is elhe-
lyezünk, így hideg vizet tu-
dunk eljuttatni az utcán 
élőkhöz. És a tavaszi, nyári 
időszakban kell feltérképez-
ni azt is, kikről kell majd 
gondoskodnunk a jövő télen. 
Emellett szeretnénk létre-
hozni egy szakmai ke-
rekasztalt, amelyre meghív-
juk minden érintett érdi in-
tézmény képviselőit – rend-
őrség, polgárőrség, város-
rendészet, egészségügy –, 
hogy minél szorosabbá fűz-
zük az együttműködést. Ne 
kérdés legyen az, hogy kit 
hívjunk fel, ha látunk egy se-
gítségre szorulót, hanem 
evidencia. 

Stehlik Krisztián kollégáival az érdiek adományait fogadja
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Mobil EKG-t adományozott az IFÖ a Kósnak
Mobil szívdiagnosztikai eszközt adományozott az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat az ÉSZC Kós Károly Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájának. Az eszköz egy olyan 
mérőkészülék, mely figyeli a felhasználó szívműködésé-
vel és szívritmusával kapcsolatos egészségi jellemzőit.

A készülék tájékoztatást 
ad az átlagos pulzusértékről, 
a normál EKG-tól való lehet-
séges eltérésről, valamint a 
vér oxigéntelítettségének 
mértékéről. A mérések csak 
a készülék használatával is 
elvégezhetőek, de azok kiér-
tékelését egy okos telefonon 
futó mobilalkalmazás segít-
ségével egyszerűen és azon-
nal meg lehet tekinteni.

A hirtelen szívmegállás vi-
lágszerte vezető halálok, 
amelynek túlélési aránya 
mindössze 10 százalék, míg 
a stroke a második helyen 
áll. Ezeket szűrhetjük ki 
vagy legalábbis ezek esélye-
it jelezheti előre a magyar 
találmány. Magyarországon 
jelenleg évente 40–50 ezren 
kapnak szélütést és mintegy 
12 ezer ember veszíti életét 
agyi érkatasztrófa következ-
tében. Az esetek harmadá-

ban a stroke közvetlen kivál-
tó oka az úgynevezett pit-
varfibrilláció, amely EKG-
val felismerhető és kezelhe-
tő. Ebben, mármint a korai 
felismerésben segíthet egy 
hitelkártya méretű szerke-
zet, amelyet hazai fejlesztők 
alkottak meg, és ami egy 
okostelefon segítségével 
bárhol egy perc alatt elvé-
gezhet rajtunk egy halom 
vizsgálatot.

Az ÉSZC Kós Károly Szak-
gimnáziuma és Szakközép-
iskolájának igazgatójától, 
Dózsa Lajostól származott 
az ötlet, hogy az intézmény-
be szerezzenek be egy ilyen 
készüléket, ugyanis a szak-
gimnazistáknak és a szak-
középiskolásoknak is pálya-
alkalmassági és egészség-
ügyi vizsgálatokat kell ten-
niük a felvételi során, amely-
nek része az EKG-vizsgálat. 

Ezeknek a méréseknek egy 
részét az iskolaorvos végzi, 
így a jövőben sokkal keve-
sebb időt kell a szakrendelő-
ben tölteni a felvételi előtt a 
diákoknak, hiszen jelenleg 
egy EKG-vizsgálat minden-
nel együtt több órát vesz 
igénybe, amelyből maga a 
vizsgálat a legrövidebb, a 
többi elmegy a beutalóra és a 
kiértékelésre történő vára-
kozással. Az igazgató el-
mondta: az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzathoz fordultak 
segítségért, akik, mint 
ahogy Dózsa Lajos fogalma-
zott, nagyon empatikusan és 
segítőkészen álltak a kérés-
hez és megvásárolták a 
Wiwe nevű gépet. Dózsa La-
jos hozzátette: ez a maga 
nemében egyedülállóan sok-
oldalú eszköz önmagában 
nem életmentő, mint mond-
juk egy defibrillátor, de az 
esetleges baj időben történő 
észlelése rendkívül fontos.

Dr. Gelencsér Gyöngyi, 
az iskola orvosa elmagya-
rázta, hogy működik a ké-
szülék, ami egy vaskosabb 

névjegykártyának megfelelő 
méretű és első bekapcsolása 
előtt le kell tölteni hozzá 
Android vagy iPhone mobi-
lokra a programját, majd be-
kapcsolni az okostelefon  
Bluetooth-át, s csatlakoztat-
ni a két készüléket. Ez úgy 
történik, hogy a kis kártya 
felületén található két ezüst 
pontra kell helyezni az ujja-
inkat, és egy percig nyugod-
tan, kényelmes testhelyzet-
ben, mozdulatlanul maradni. 
Az egy perc leteltével – amit 
mind a telefon, mind pedig az 
eszköz jelez, elengedhetjük a 
kártyát és a rendszer meg is 
kezdi az adatok kiértékelé-
sét, ami pillanatokat vesz 
csupán igénybe. Ezek után 
meg is jelennek az adatok a 
telefon kijelzőjén, és a rend-
szer komoly dokumentációs 
adatbázissal segíti az ered-
mény megértését. A WIWE 
klinikai szintű EKG-felvételt 
készít, kiértékeli a stroke, a 
hirtelen szívmegállás kocká-
zatát, jelzi az oxigénhiányos 
állapotok veszélyét a pulzus 
mérése mellett.

A doktornő érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy gya-
kori, hogy a diákok felkere-
sik őt mellkasi szorítással 
akár egy testnevelésóra 
vagy egy rosszul eltöltött éj-
szaka után, de olyanra is volt 
precedens, hogy egy diákhoz 
ki kellett hívni a mentőt, 
mert kiderült, hogy plusz egy 
ingernyalábja van és végül 
szívműtétre került sor. Dr. 
Gelencsér Gyöngyi ezért na-
gyon örült, amikor kiderült, 
hogy az IFÖ ajándékaként a 
Kós iskola kap egy ilyen esz-
közt, hisz így a jövőben azon-
nal a gyerekek vagy akár a 
pedagógusok segítségére le-
hetnek. Azt mondta, nagyon 
hasznos volna minden isko-
lába egy ilyen kütyü, az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat pe-
dig úgy reagált, hogy meg-
vizsgálják annak lehetősé-
gét, hogy a többi középisko-
lába is kerülhessen belőle.

A Wiwe-ot egyébként töb-
bek között a SOTE-n, a Vá-
rosmajori Szív- és Érgyógyá-
szati Klinikán is használják.

QQ Nyilas HajNi

Májusban indulnak 
a zöldjáratok
Idén május 5–26. között 
végzi el a tavaszi zöldhul-
ladékgyűjtést az ÉTH. A 
szabályok változatlanok: 
az ágat kötegelve, legfel-
jebb egyméteres dara-
bokra vágva, a nyesedé-
ket, tavalyi lombot zsá-
kolva tehetik ki a kerítés 
elé az ingatlantulajdono-
sok, fél köbmétert meg 
nem haladó mennyiség-
ben. Akinek ennél több 
zöldhulladéka van, a Sas 
utcában ingyenesen lead-
hatja a gyűjtés ideje alatt.

Mint Pató Simon cégve-
zetőtől megtudtuk, a zöldjá-
ratok május 5-én, 12-én, 19-
én és 26-án, azaz szombati 
napokon viszik majd el a 
biohulladékot. A szabályo-
zás nem változott.

A biohulladékot az ingat-
lantulajdonos 0,5 m3-t meg 
nem haladó mennyiségben, 
hulladékzsákban vagy leg-
feljebb 1 méteres darabokra 
vágva és kötegelve helyez-
heti az ingatlana elé.

A 0,5 m3-t meghaladó 
mennyiségű biohulladékot 
az ÉTH Nonprofit Kft. a zöld-
hulladék gyűjtése alatti idő-
szakban térítésmentesen ve-

szi át a lakosoktól a Sas ut-
cai hulladékudvarban. A 
hulladék beszállításáról – a 
hulladékudvar üzemeltetési 
előírásainak betartása mel-
lett – az ingatlantulajdonos-
nak kell gondoskodnia.

A gyűjtés-szállítás ingye-
nes, azonban a zsákot az 
ingatlantulajdonosnak kell 
biztosítani.

A szolgáltató kéri, hogy a 
zsákba csak zöldhulladékot 
helyezzenek el. A zsákot ne 
kössék be, mert annak tar-
talmát szúrópróbaszerűen 
ellenőrzik. Amennyiben ide-
gen anyagot találnak a zsá-
kokban, úgy a teljes mennyi-
ség elszállítását megtagad-
ják. A zöldhulladékot zsáko-
san szállítják el, a zsákokat 
nem adják vissza. Gyűjtés 
előtt a kihelyezett hulladék-
ról és a gyűjtés után a „tisz-
ta ” utcáról az ÉTH Nonpro-
fit Kft. dátumozott fénykép-
felvételt készít.

A zsákokat a gyűjtési na-
pon reggel hét órára kérik 
kihelyezni az ingatlanok 
elé.

Lapunk a későbbiekben 
közli a begyűjtési naptárat 
az utcalistával.

Forrás: erdmost.hu

Érd fejlődése garantált
A Fidesz-kormány támogatásával Aradszki András be 
tudja tartani az elmúlt hetekben tett ígéreteit – hangsú-
lyozta sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, aki kö-
szönetet mondott a szavazópolgároknak.

Az elmúlt pár hétben na-
gyon sokat dolgoztunk, sok 
emberrel találkoztunk sze-
mélyesen, telefonon vagy a 
sajtó hasábjain keresztül, 
és az emberek többségét 
meg tudtuk győzni arról, 
hogy az az út, amit 2006-
ban elkezdtünk, és 2010-től 
Aradszki Andrással közö-
sen folytattunk, az egy he-

lyes út – hangsúlyozta T. 
Mészáros András polgár-
mester az eredményhirde-
tést követő sajtótájékozta-
tón, amit Aradszki András-
sal közösen tartott.

– 2006-tól Aradszki And-
rás a város alpolgármeste-
re volt, és a városi problé-
mákat testközelből megis-
merhette, és később, or-

szággyűlési képviselőként 
ezeket a parlament, illetve 
a kormány elé vihette. Mint 
kormánytag mindent meg-
tett azért, hogy a Batthy-
ány-terv fejlesztési prog-
ramját elkezdhessük meg-
valósítani. Ez a megvalósí-
tás odáig jutott, hogy mint-
egy százmilliárd forintot 
tudtunk az elmúlt 8 eszten-
dőben ide, Érd területére és 
a várost körülölelő telepü-
lések fejlesztésére idehozni 
– hangsúlyozta T. Mészá-
ros András, aki köszönetet 

mondott mindazok-
nak, akik elmentek 
szavazni, és kiemel-
ten azoknak, akik a 
Fidesz–KDNP-re és 
Aradszki Andrásra 
voksoltak.

– Az elmúlt hetek-
ben tett ígéretek va-
lóra váltására az áp-
rilis 8-án hozott dön-
tés a garancia. Az el-
múlt nyolc esztendő-
ben Aradszki András 
minden ígéretét igye-
kezett megtartani, és 
Érd a későbbiekben 
is bizton számíthat a 
Fidesz-kormány tá-
mogatására – zárta 
szavait T. Mészáros 
András. Q ÁdÁm K.

T. Mészáros András és Aradszki András a választásokat követő sajtótájé-
koztatón
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Az idősek védelmében
Vagyonvédelmi hetet tar-
tott az Érdi Rendőrkapi-
tányság az Érdi Szociális 
Gondozó Központ Idősek 
Klubjában.

Tematikus előadások-
kal és programokkal ké-
szültek az érdi rendőrök 
a húsvét után megtartott 
vagyonvédelmi hét kere-
tében, amelyek elsődle-
ges célcsoportja az idő-
sebb korosztály képvise-
lői voltak. A 2018. április 
3-ára időzített nyitónap 
nem volt véletlen, a rend-
őrök kiemelt figyelmet 
fordítottak azokra, akik a 
húsvéti ünnepeket egye-
dül töltötték.

A vagyonvédelmi hét el-
sődleges célja a bűnmeg-
előzési tanácsok közvetí-
tése útján az áldozattá 
válás elkerülésének előse-
gítése volt.  Az önvédelmi 
mechanizmus fokozása 

érdekében különféle va-
gyonvédelmi eszközöket 
mutattak be a rendőrök, és 
szóba kerültek a leggyak-
rabban elkövetett jogsér-
tések is.

A tematikus hét záró-
napján, 2018. április 6-án 
a megszervezett ismere-
tekről tesztben adhattak 
számot az érdeklődők. A 
teszt az agy karbantartá-
sát is célozta, hiszen a 112 
számkereső koncentrációt 
igénylő feladatlap volt.

Az elméleti oktatást, 
eszközbemutatót az Érdi 
Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési előadója, Szat-
máriné Berczi Dolóresz 
c.r. százados tartotta, a 
hetet pedig Szántó János 
r. törzsőrmester, járőr zár-
ta, aki a feladatlapok ki-
osztása mellett odaadás-
sal válaszolt a hallgatóság 
érdeklődő kérdéseire.

 police.hu

Fók uszban a foglalkoztatás
Munkavállalás és továbbtanulás – többek közt ezekről 
esett szó az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
múlt csütörtöki közmeghallgatásán. Mint megtudtuk, 
a nemzetiségi önkormányzat két nagy rendezvényre 
is készül a nyáron: a holokauszt-megemlékezésre és a 
roma kultúra napra.

A Parkvárosi Közössé-
gi Házban tartott ren-
dezvényre nagyon sok 
érdeklődő jött el, hogy 
meghallgassa Rafael At-
tila elnök összefoglaló-
ját és feltegye kérdéseit. 

– Azért vagyunk itt, 
hogyha bármi gondunk 
van, elmondhassuk, 
megbeszéljük. Ha problé-
mánk van, valamilyen 
ügyet el kell intéznünk, a 
roma önkormányzathoz 
fordulunk, ők segítenek. 
Mindenhol képviselik az 
érdekeinket, sok ember-
nek segítenek – mondta 
Zita, aki családjával 
együtt jött el az április 
5-ei közmeghallgatásra.

A rendezvényen a nem-
zetiségi önkormányzat 
elnöke elsőként arra kér-
te a romákat, menjenek 
el szavazni április 8-án, 
majd többek közt a mun-
kavállalás, továbbtanu-
lás fontosságáról be-
szélt. Kérte azokat a 
munkanélküli romákat, 
akik még nem regisztrál-
tak a munkaügyi köz-
pontnál, tegyék meg, 
mert csak így tud nekik 
segíteni a nemzetiségi 
önkormányzat.

–  Az elmúlt években több 
száz roma talált munkahe-
lyet, és sokan beültek az 
iskolapadokba is: tar-
goncavezető, kőműves, fes-
tő szakmából tettek le vizs-
gát. Azon dolgozunk, hogy 
továbbra is legyenek ilyen 
lehetőségek. Ahhoz, hogy 
segíteni tudjunk, minden-
képp szükséges a regiszt-
ráció – akinek ezzel kap-
csolatban kérése, kérdése 
van, hétfőn és szerdán a 
fogadóórámon keressen 
meg, és segítünk – hangsú-
lyozta Rafael Attila. 

Az elnöktől megtudtuk 
azt is, hogy két nagy ren-
dezvényt terveznek a 
nyárra: augusztus 2-án 
megemlékeznek a roma 
holokausztról – ahogy az 
előző években is tették –, 
nyár végén pedig megtart-
ják a roma kultúra napot, 
ének- és táncversennyel, 
színes programokkal. En-
nek a rendezvénynek ta-
valy is nagy sikere volt: a 
Favágó utcai napközis tá-
borba több mint 150 vendé-
get hívtak meg – romákat 
és nem romákat egyaránt 
–, akik megismerkedhet-
tek a cigány hagyomá-
nyokkal.  n Á. K.

Mesterek háza épül Érden
2020-ra megépülhet Érden 
a Mesterek háza, az Érd és 
Környéke Ipartestület, il-
letve egy beruházó finan-
szírozásával. A 7300 négy-
zetméteres alapterületű 
ingatlanban érdi vállalko-
zók mutatkozhatnak majd 
be, és a tervek szerint kü-
lönféle irodákat, rendelő-
ket, sőt, egy mozit is kiala-
kíthatnak az épületben.

Kisvállalkozói áruház, 
irodaház, oktatási centrum, 
orvosi rendelők és szórakoz-
tatóközpont is helyet kaphat 
majd a Mesterek házában, a 
Budai út 17. szám alatt. A 
7300 négyzetméteres épület-
hez 164 darab parkolóhely is 
tartozik a látványterv sze-
rint. A létesítmény jóval na-
gyobb lesz, mint amekkorá-
ra eredetileg tervezték, an-
nak köszönhetően, hogy egy 
beruházó bevonásával épül 
majd fel – tudtuk meg Csóli 
Csabától, az Ipartestület 
ügyvezető igazgatójától.

– Régi székházunkat elad-
tuk, megvásároltunk egy tel-
ket Érd jól megközelíthető, 
központi helyén, a Budai 
úton. Itt egy külső befektető-
nek köszönhetjük, hogy 

megépül a Mesterek háza – 
tette hozzá Csóli Csaba, aki 
elárulta azt is: ez a befektető 
Kincses János, akit decem-
berben Év Vállalkozója Díj-
jal tüntettek ki.

A helyiségeket nemcsak 
bérelhetik, hanem meg is vá-
sárolhatják a vállalkozók. 

– Az elmúlt időszakban 
többen is érdeklődtek, és je-
lezték vételi vagy bérleti 
szándékukat, de továbbra is 
várjuk az érdi és környékbe-
li vállalkozók jelentkezését 
az ipterd00@ipterd.hu vagy 
a 20/953-6657-es telefonszá-

mon – mondta az ügyvezető, 
hozzátéve: az ipartestület 
április 16-án tartja majd kül-
döttgyűlését; az ülésnek a 
Mesterek háza is témája 
lesz. 

– Ha az engedélyeztetés, 
illetve a terület átminősítése 
rendben lezajlik – ez szüksé-
ges ahhoz, hogy felépülhes-
sen a hétezer négyzetméte-
res ingatlan –, két év alatt 
elkészülhet a Mesterek 
háza. Szeretnénk a Modern 
Városok programot vállalko-
zói oldalról is támogatni – 
zárta szavait. n ÁdÁm K.

Őss zel nyit az új óvoda Parkvárosban
Szeptemberben megnyitja 
kapuit az új óvoda Felső-
Parkvárosban. A zöldme-
zős beruházással meg-
épült intézményben nyolc-
van gyermek kap elhelye-
zést ősztől.

T. Mészáros András beje-
lentette, hogy csütörtök dél-
előtt bejárták a helyszínt és 
már csak az utolsó simításo-
kat végzik a szakemberek. A 
városvezető megemlítette 
azt is, hogy az óvoda mellé új 
iskolát is építenek a Modern 
Városok program részeként.

A Fenyves-Parkvárosi te-
rület óvodai intézménnyel 
nem ellátott, emiatt Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata egy új 4 csoportos óvodát 
épített a Favágó utca 63. szám 
alatt. Az elmúlt hónapok so-
rán négy db 60 m2-es csoport-
szoba került kialakításra, 
amely szobánként 20 óvodás 
gyermek elhelyezésére alkal-
mas. Az épületben valameny-
nyi funkció – tornaterem, or-
vosi szoba, öltözők, elkülöní-
tő, nevelőtestületi szoba stb. 
– biztosított, és az óvoda az 
akadálymentes használat 

követelményeinek megfelelő-
en lett kialakítva. A telek déli 
irányába – a csoportszobák 
felé – jelentős zöldterület, míg 
a csoportszobák előtt saját 
teraszok lettek kialakítva. A 
terasz délnyugati részén egy 
nagyméretű burkolt felületű 
játszóterasz lesz. A teraszon 
az európai uniós előírások-
nak megfelelő gyermekjáté-
kok lesznek telepítve, ahol 
biztonságos gumiburkolat lé-
tesül.

T. Mészáros András el-
mondta még: félszáz nap-
elemes lámpaszigetet he-
lyeztek ki a városban, azok-
ra a helyekre, ahol elektro-
mos árammal nem megold-
ható a közvilágítás. A pol-
gármester reményét fejezte 
ki, hogy ezt a programot is 
folytatni tudják, mert a kor-
szerű eszközök telepítése 
környezetvédelmi szem-
pontból is fontos.

Qn BNYH

Tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba 
is rendelkezésre áll

Kisvállalkozói áruház, irodaház, oktatási centrum is helyet kaphat 
majd az új épületben
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Kedvencek párban
A Duna–Art Fotóklub 

tárlatai a művelődési köz-
pont előterében folyamatos 
képet adnak a kis alkotó-
közösség munkájáról, a 
csoportos kiállításokon 
markánsan körvonalazó-
dik a klub irányvonala – el-
sősorban a természetábrá-
zolás. Az egyéni bemutat-
kozások viszont fölvillant-
ják az egyes alkotók sajá-
tos látásmódját, témavilá-
gát, tehát a közösben az 
egyedit.

Április hónapban Sebők 
Ferenc tette ki a falra szá-
mára legkedvesebb felvéte-
leit. Hatásos módszert vá-
lasztott fotóinak falra ren-
dezéséhez, ahogy a kiállí-

tás címe is mondja: Kedven-
cek párban. Témánként, 
helyszínenként egy-egy 
kép került egymás mellé, 
lehetőséget adva a hasonló-
ság, az összetartozás hang-
súlyozására vagy éppen az 
ellenpontozásra – mikor 
mit kíván a téma. 

Sebők Ferenc természe-
tesen le sem tagadhatná, 
hogy a Duna–Art tagja, ké-
pei többségét a természet 
ihleti, a táj, a madarak, a 
lepkék, de egy-egy szép vi-
rág mellett sem tud úgy el-
menni, hogy rá ne emelné a 
kameráját. Azt is jelenti ez, 
hogy a közelfényképezés-
ben is otthon van, ami a szí-
nes szirmok esetében nem 
extra kihívás, de az örök-
mozgó pillangókat lekapni 
úgy, hogy teljes pompájuk-
ban mutatkozzanak meg, 
az már komoly gyakorlatot 
igényel.

A mozgás állóképpé kom-
ponálása a fotográfia alap-
feladata persze, ha éppen 

nem a pillangóké, akkor a 
talajtól elszakadt terepmo-
torosoké, vagy a kecsesen 
libbenő modelleké, vagy a 
szárnyra kapó madaraké. 
Mindezekre találunk szép 
példapárokat Sebők Ferenc 
tárlatán.

QQ (mnp)

Múltidéző sajtószemle
Ha valaki kíváncsi rá, volt-
e sárkányrepülőklub Ér-
den, mikor és ki alapította, 
akkor üsse föl az Érdi saj-
tótükör 1974–1980 című kö-
tetet, amelyet Urbán Lász-
ló szerkesztő mutatott be a 
városi könyvtárban.

A történet úgy kezdődött, 
hogy Urbán László a 70-es 
években kezdte kutatni a fo-
lyóiratokat, újságokat tudo-
mányos-fantasztikus irodal-
mi alkotások után – ez volt 
szakdolgozatának a témája 
–, közben rájött, hogy neves 
íróinknak is számos alkotá-
sa létezik, amelyek sose je-
lentek meg kötetben, elkezd-
te hát ezeket is gyűjteni, s 
ezekből már kilencvennél is 
több kötetet szerkesztett az 
elmúlt évtizedek során. A 
hatalmas gyűjtőmunka so-
rán, ha egyszer már belemé-
lyedt a könyvtári archívu-
mokba, az Érdről szóló hír-
adásokat is kiválogatta az 
információtömegből. Ezek-
ből született az Érdi sajtótü-
kör című sorozat.

– Sokszor anyaghiánnyal 
küzdöttem, előfordult, hogy 
egy egész évben egyetlen 
cikket sem közöltek Érdről a 
Pest Megyei Hírlapban, de 
miután a 70-es évek második 
felében, pontosabban az 
1979-es várossá válás után 
megjelent a megyei lapban 
hetente egy érdi oldal – mu-
táció, ahogy a sajtóban ezt 
nevezték –, anyagbőséggel 
kezdtem küzdeni – mondja 
Urbán László, aki az Érdi 
sajtótükör negyedik kötetét 
adta most közre az önkor-

mányzat támogatásával. A 
szerkesztő úgy tervezi, hogy 
1988-ig dolgozza fel a város-
ról íródott híradásokat, 
ugyanis a rendszerváltás 
után maga is a helyi közélet 
szereplőjévé vált, s nem tar-
taná ildomosnak, ha ezek-
nek az éveknek a cikktermé-
séből is válogatna.

A most megjelent kötetbe 
foglalt írásokból kirajzoló-
dik a település Urbán László 
szerinti második legna-
gyobb traumája – az elsőnek 
a Károlyi-féle parcellázást 
tartja –, a központban lévő 
házak lebontása a lakótelep 
építésének kedvéért. A vá-
rossá váláshoz szükséges 
folyamatot sokan egyéni tra-
gédiaként, otthonuk elvesz-
téseként élték meg, még ön-
gyilkosságokról is szólnak a 
történetek. 

A bemutatón idézett cik-
kek – a közreműködő ezúttal 
is Bíró Erzsébet volt – ko-
rántsem csak komor pillana-
tokat idéztek. A szemelvé-
nyek fölelevenítették a Ben-

ta-völgye Tsz. legendás kol-
bászsütő boltjának népsze-
rűségét, az ott dolgozó asz-
szonyok munkáját, a hamar 
híressé vált Soós pékség és a 
Pataki cukrászda indulását, 
a mindenki által ismert és 
tisztelt háziorvos, dr. Wei-
dinger István emlékét is. A 
kötet szerkesztője kollégá-
inkról is megemlékezett, Ma-
jor Árvácskáról, Kriszt 
Györgyről, Babus Endréről, 
akik a legtöbb írást publikál-
ták a településről.

S mivel a hallgatóság több-
sége régi érdi, s a tárgyalt 
időszaknak aktív részese 
volt, a bemutató hamar be-
szélgetéssé, múltidéző anek-
dotázássá alakult, mintegy 
igazolva az ilyen típusú ki-
adványok létjogosultságát.

Urbán Lászlóval hamaro-
san újra találkozhatnak 
majd az olvasók egy könyv-
bemutató keretében, hiszen 
a Szabó Magda ismeretlen 
műveit bemutató kötete már 
a nyomdában van.

 Q M. Nagy

A szerkesztő úgy tervezi, hogy 1988-ig dolgozza fel a városról íródott 
híradásokat

Sebők Ferenc: Füvészkert – Budapest I.

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

Új trapézlemez színek! Fahatású dió, fenyő, mézéger, aranytölgy.
A dió és mézéger mindkét oldalonmintás változatban is rendelhető!

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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Programozás, játék, sport
–Logiscoolnyári élménytáborok

Közeledik a nyári szünet.
Nem egyszerű a szülőknek
olyan tábort találni, ahol a gye-
rekek amellett, hogy jól érzik
magukat, közben még haszno-
san is töltik el az idejüket.
A Logiscool Érd egyhetes

nyári táboraiban a diákok el-
készíthetik első saját számító-
gépes játékukat, applikációju-
kat, különböző robotokat
programozhatnak, Minecraft
világot építhetnek vagy meg-
ismerkedhetnek a videóvágás
és a honlapkészítés alapjai-
val. A félnapos tematikus
programok mellett sok él-
mény, sport és játék várja a
6-16 éves táborozókat.
Nagy hangsúlyt fektetnek

arra, hogy a diákok játszva,
élményszerűen tanuljanak

meg programozni. A tananya-
got folyamatosan, a legújabb
trendeknek és elvárásoknak
megfelelően fejlesztik, így
idén teljesen új tematikájú tá-
borok közül is választhatnak
a gyerekek és szülők.
A táborokat június 18. és jú-

lius 27., valamint augusztus 21.
és 31. között tartják hétfőtől
péntekig reggel fél kilenctől fél
ötig. Az oktatás, sport, játék és
fürdőzés mellett napi három-
szori étkezést biztosítanak.

További információ
és jelentkezés

a Logiscool Érd weboldalán
www.logiscool.com/hu/school/erd
és a hello.erd@logiscool.com

vagy 06-70/386 3581
elérhetőségeken.

(x)
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Tavaszi akció csak rövid ideig!
Műanyag nyílászárókMosT 7 év garanciával!
Műanyag ablak GYÁÁRI ÁÁRON Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁÁRON

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30. 70/608-0808
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Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!
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Kép pé alakuló világunk
Metamorfózis címmel – a 
görög mitológiában a cso-
dálatos átváltozásokat il-
lették ezzel a szóval – nyílt 
a művelődési központban 
tárlat Szánthó Tibor fotó-
művész munkáiból.

Lehet-e csodálatosabb az 
átváltozás, amikor a körü-
löttünk lévő világ látványa 
képpé alakul? Festménnyé, 
rajzzá, esetünkben fotográ-
fiává. Ez az átváltozás azon-
ban nemcsak csodás, de ti-
tokzatos is. Vagy sejtelmes. 
Netán szimbolikus, de akár 
meghökkentő is lehet. Mikor 
mivé alakítja a fotográfus az 
objektívje által az agyába 
vetített képet. 

Szánthó Tibor fotóin szé-
les skálán mozog a valóság 
képpé alakítása, ami a „meg-
látni a láthatatlant” képessé-
gén túl köszönhető annak is, 
hogy hosszú fotográfusi pá-
lyafutás termése az anyag, 
esszenciája az alkotó mun-
kásságának, amelynek gyö-
kerei sokkal messzebbre és 
mélyebbre nyúlnak, mint az 
itt kiállított legkorábban ké-
szült fotó. Mert Szánthó Ti-
borról tudni kell, hogy édes-
apja, ha nem is hivatásos, de 
szenvedélyes fényképészként 
örökítette meg az alföldi tájat 
és embereket, s plántálta fiá-
ba a fotográfia iránti szerete-
tet, kezdésként azzal, hogy 
egy boxkamerát ajándéko-

zott nyolcéves fiának, elindít-
va őt azon az úton, aminek 
egy állomása ez a tárlat is, és 
persze a Kecskeméten szer-
zett fotószakos diploma, fény-
képész- és filmstúdiókban, 
szerkesztőségekben eltöltött 
évek, aztán egy nagy ugrás-
sal, már az ezredforduló után 
a Duna–Art Fotóklub, majd a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos egyesületének tagsá-
ga, rangos csoportos és egyé-
ni kiállítások sora.

És nem utolsósorban fon-
tosak még a kanadai évtize-
dek, olyan inspiráló ismeret-
séggel, mint az egyik legna-
gyobbnak tartott magyar fo-
tográfusé, André Kertészé, 
akinek képei nagy hatással 
voltak Szánthó Tiborra. Lát-
hatunk is olyan felvételeket 
a tárlaton, amelyeket Ker-
tész munkái ihlettek, s aki 
beszélgetéseik során bizony-
nyal elmondta, mennyire 
fontos az expozíció pillana-
tának helyes megválasztá-
sa, de még inkább a gomb 
megnyomását megelőző 
komponálás.

A komponálás, ami a me-
tamorfózis, az átalakulás, 

pontosabban az átalakítás 
folyamata: a mozgás – az em-
bereké, a tárgyaké, a fényé 
és az árnyéké – kimerevített 
képpé szerkesztése. Fény és 
árnyék: nem más ez, mint a 
fény-képezés lényege, s 
Szánthó Tibor remekül bá-
nik velük: kiemel, hangsú-
lyoz, ellenpontoz vagy éppen 
összemos. 

De megmutatkozik Szán-
thó Tibor kísérletező kedve 
is, ami valahol a múlt század 

eleji avantgardizmusban 
gyökerezik. Konkrétan Mo-
holy-Nagy László munkás-
sága előtti tisztelgésnek is 
felfoghatjuk ezeket a tükrö-
ződésekből, fotogramok al-
kalmazásából álló felvétele-
ket. A képalkotásnak ez a 
módja, a fénylenyomat, azaz 
a fotogram Moholy-Nagy ta-
lálmánya volt. Szánthó Tibor 
képei frissen tartják ezeket 
az egykor merész kísérlet-
nek számító technikákat ko-
runknak szóló tartalommal 
– például a modellvilág pilla-
natképeivel – megtöltve. 

Aki végigjárja a kiállító-
termet, észre fogja venni, 
hogy a különböző tematiká-
jú, technikájú felvételek 
nem különülnek el egymás-
tól élesen, ami Varga Kata-
lin bölcs rendezői koncep-
ciójára utal, hiszen az egyes 
típusokhoz sorolható művek 
nem egy-egy alkotói korsza-
kot jelentenek, még akkor 
sem, ha az anyag évtizede-
ket ölel is fel. Ez a sokszínű-
ség Szánthó Tibor alkotói 
attitűdje, sajátos képi vilá-
ga, amiben békésen megfér-
nek egymással a technikai 
kísérletek, a míves tárgy-
részletek, a kirakatbábu és 
az élőszobor, a természet 
által absztrakttá konvertált 
utcakép, a klasszikus port-
ré, a díjnyertes temetőfotó 
és a minden mesterkéltség-
től mentes tájképek. Így 
nyer értelmet Szánthó Tibor 
bemutatkozásának ars poe-
ticaként is felfogható mon-
data: „A fényhatások, a vál-
tozó világ, a környezetünk-
ben élő emberek, a feltáruló 
mikrovilág részletei mind-
mind érdekes fotótémák 
számomra.”

QQ M. Nagy Péter

Szánthó Tibor a Duna–Art Fotóklub vezetőjével, Körmendy Zizivel

A művész kiemel, hangsúlyoz, ellenpontoz vagy éppen összemos



Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!
További információ:
www.hu-go.hu

56
73

19

10 | 2018. április 11. |    ajánló

A Lukin László Zeneiskola
nyílt napokat szervez 2018. április 16–20. között, amely-

nek keretében hangszerbemutatót tart 2018. április 
19-én (csütörtök) 16.30-tól a Szepes Gyula Művelődési 

Központ kamaratermében.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Ezt követően felvételi meghallgatásokat tart  
2018. április 23–április 27. között

a 2018/2019-es tanévre a központi épületeikben és kihelyezett tagozatain.
A következő hangszerekre (tantárgy) várjuk a jelentkezőket: 

zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, 
harsona, tuba, gitár, harmonika, ütő, magánének, 

valamint szolfézs zenei előképző.
Részletek:

www.erdizeneiskola.hu honlapunkon, valamint az irodában (E� rd, Felső u. 33.).
Tel: 06/23-365-641

Ha örökbe fogadná 
Malut vagy Oriont, ve-
gye fel a kapcsolatot 
az alapítvány munka-
társaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 
910 6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalálja 
a www.siriusalapit-
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapít-
vány, Érd. 

Gaz  dikereső

Malu kistestű, 3 év körüli kan ku-
tyus. Talált kutya, de eredeti gaz-
dája nem jelentkezett, így új csa-
ládra vár. Nagyon kedves, élénk, 
játékos, imád labdázni, vissza is 
hozza. Kinti-benti kutyus szeretne 
lenni, szőre ápolást igényel.

Orion 2 év körüli, barátságos, köze-
pes testű kan kutyus, a 6-os úton 
találták, de eredeti gazdája nem 
jelentkezett. Játékos, bújós, mozgé-
kony, más kutyákra néha féltékeny, 
ezért egyedüli kutyának ideális, 
kertes házba költözne szívesen.

Ha fa, akkor
Zso-fa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

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

Nyitva tartás:
H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2,3 m3 – 3m3– 4m3

Kalodás tűzifa • Fűrészpor
Hasított, vágott (225, ill. 33 cm)

bükk, tölgy, akác

10 kg 790 Ft
1 raklaptól 74 Ft/kg
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EUTR szám: AA5854440

jola.hu

36 990 Ft helyett

Érvényes:
visszavonásig vagy a készlet erejéig!

Interspar

M7

Ip
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o
s
ú
t
3
6
.

A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekről érdeklődjön szaküzletünkben!

Nyitva:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Érd, Iparos út 36.

erd@jola.hu
+36 20 427 60 10

M7-lehajtó,
Parkváros,

Interspar mellett

tavaszitavaszi

Akciók!Akciók!
AJTÓ
ABLAK
PARKETTA
GARÁZSKAPU

HŐSZIGETELÉS

AJTÓ
ABLAK
PARKETTA
GARÁZSKAPU

HŐSZIGETELÉS

KKKaaaannaaddaaii sszziill
lllaaammmmiinnáálltt ppaaddllóó

Arizóna tölgy
laminált padló

Beltéri ajtók

1.590Ft/m²

36.990 Ft y

most csak

34.990Ft

RAKTÁRON!
Csak a készlet erejéig

!

RAKTÁRON!
Csak a készlet erejéig

!

1 HÉT
ALATT!

!
1.590Ft/m²

7mm/31

5 féle színben,
magyar méretrendben
(tele dekorfóliás ajtók)

7mm/31
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A különös képességgel rendelkező, ismert parafenomén,
Harasztosi László nemrég Érdre települt.

Az általa folytatott energiakezelés alkalmas stresszoldásra,
hatásos gerinc- és mozgásszervi, izomrendszeri és egyéb
szervi problémák esetén. Kérjen időpontot és győződjön

meg erről személyesen.

Az energggggggiaaa ssseeegggítttssséééggg aaa ttteeessstttneeek!!!

TTeell::. 0066--3300//664466--66772299 •• wwwwww.hhaarraasszzttoossii.hhuu

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését
feladhatja személyesen

ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság

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

Telefon:
06-23/520-117

E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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 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

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

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

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

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

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com



TŰZIFA
TTűűzziiffaa rröönnkkbbeenn
ééss kkaallooddáábbaann!!

ÉÉrrdd, FFeellssőőuuttccaa 3311/AA •• 0066330099550099881166 •• wwwwww..ttuuzziiffaakkeerr..hhuu
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AA5836732
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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.

Munkavédelem
Munkaruházat

57
13
98

PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

93
31

Rendkívüli ajánlatunk
az idősebb korosztálynak!

Ha Ön vállalja a korát,
mi vállaljuk a kedvezményeket!
Ahány éves, annyi százalék kedvezményt adunk

a szemüvegkeretek árából!
Ingyenes computeres szemvizsgálat (előzetes időpont egyeztetéssel).

Most érdemes

szemüveget készíttetnie!

75 éves?

-75%

Az akció meghatározott típusú  keretkollekcióra 
vonatkozik. Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! 

Az akció április 1–30-ig tart.

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

 (az Interspar üzletsorán)

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24

5
71

5
6

5

57
17

72

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.

57
08

30

Önállóan szeretnél dolgozni, szeretsz
vezetni, van tapasztalatod?

Jelentkezz hozzánk a

Duguláselhárító
pozícióra.

Mit adunk amunkádért cserébe?
• Azonnali hosszú távúmunkalehetőség
• Stabil háttér
• Céges autó, mobiltelefon
• Munkavégzéshez szükséges eszközök
• Versenyképes jövedelem

Vízszerelők előnyben !

Jelentkezz: 0630 7333 666
info@dugulaselharitas-fix-aron.hu

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!

57
12
38

TETő-ZsindEly
sZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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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!

PROGRAM
VITALITÁSNAP
Az egészség megőrzéséért!
Előadások, bemutatók, szűrések, kezelések 
és ezoterikus vásár várja az érdeklődőket 
Belépő 200 Ft
Április 14-én, szombaton 9.30 órától
MICIMACKÓ SZÍNHÁZ BÉRLET
Kolontos Palkó
Benedek Elek meséje a Nektár Színház 
előadásában. Alkalmi belépőjegy 890 Ft
Április 16-án, hétfőn 10 és 14 órakor
FELNŐTTSZÍNHÁZ
Janika
Vígjáték 3 felvonásban, 2 szünettel. Alkalmi 
belépőjegy 3200 Ft
Április 22-én, vasárnap 15 órakor

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 fotókiállítása
Megtekinthető április 30-ig

KLUBÉLET
SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig
GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás
Április 13-án, pénteken 15.30 órától
KERTBARÁTKÖR
Növény- és szaporítóanyag-csere-
bere
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 20-án, pénteken 17 órakor
KÉZMŰVES KLUB
Horgolás, villahorgolás
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 21-én, szombaton 10 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan
15 órakor
Kondicionáló torna
16.30 órakor
Lélekfitnesz
18 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
14 órakor

PROGRAMOK
Ökofilmklub
A Föld sója című film vetítését követően 

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
Április 17-én, kedden 9 órakor
Kerekítő
Április 18-án, 10 és 10.45 órakor

ELŐZETES
A Képzőművészek Érdi 
Közösségének kiállításmegnyitója
Április 21-én, szombaton 18 órakor
Babahordozó Klub
Április 23-án, hétfőn 10 órakor
Love your belly hasizomfejlesztő 
tréning
Április 26-án, csütörtökön 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 órái

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAMOK
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 programja, 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.

A Múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné 06 23 

363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon
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Könyvtárunk nyitvatartása 2018. 
április 21-én, szombaton:

a Gyermek- és Felnőttkönyvtár 8–16 
óráig, a Parkvárosi Fiókkönyvtár 

8–12 óráig, a Jószomszédság 
Könyvtára és a Zenei Könyvtár zárva.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás 
természetbarátoknak
Április hónapban
PROGRAM
Író-olvasó találkozó Tóth 
Krisztinával
Április 18-án, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással
Április hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
ZENEI KLUB
Vendég Kincses Veronika 
operaénekesnő
Április 19-én, csütörtökön 18 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
KÖLTÉSZET NAPJA
Fekete-Fehér/Férfi-Nő
Kovács Linda és Bögöthy Ádám előadóestje 
József Attila megzenésített verseiből
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 16., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Dunaújvárosi Kohász KA
20:40 Kor Kontroll percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 3/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

ÁpriliS 17., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép                                                                                                                                        
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Budapest Ragtime Band 2. 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 18., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 4/90. rész
21:00 50 éves a lukin Zeneiskola 
 Jubileumi hangverseny 
23:20 Egy nap a világ
 útifilm
23:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!

 0:20 Fény-kép
 dokumentumfilm 
 0:50 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 1:05 Híradó
 1:20 Tűzijáték

ÁpriliS 19., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 147. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Dunaújváros Kohász KA
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 20., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 147. rész
20:00  Kor Kontroll percek 
20:20  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye 
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 21., 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      50 éves a lukin Zeneiskola 
 Jubileumi hangverseny 
23:40 Bibliai Szabadegyetem 4/90. rész
 0:40 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
 1:10 Tűzijáték

ÁpriliS 22., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 147. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye 
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.

Soron kívüli
bírósági ülnökválasztásról

2018. július 1-jén hatályba 
lép a büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvény (továb-
biakban: Be.), amelynek ren-
delkezései megváltoztatják 
a fiatalkorúak elleni bünte-
tőeljárásban részt vevő ülnö-
kök összetételére vonatkozó 
szabályokat. 
A jogszabályváltozásra fi-
gyelemmel Magyarország 
köztársasági elnöke – az Or-
szágos Bírósági Hivatal elnö-
kének javaslatára – bírósági 
ülnökök soron kívüli válasz-
tását tűzte ki a 2018. április 
5. napja és 2018. április 30. 
napja közé eső időtartamra.
Az ülnökjelölés és választás sza-
bályairól a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény (továbbiakban: 
Bjt.) rendelkezik.
A jelölésre jogosultak a Budapest 
Környéki Törvényszékre jelölhet-
nek ülnököt, ahová 2 pedagógus, 
1 pszichológus és 1 gyermekvé-
delmi szakember [Be 680. § (5) 
c) pont] ülnök megválasztása 
tartozik Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének hatáskörébe.

Jelöltet állíthatnak:
•	 pedagógus ülnököt a bí-

róság illetékességi területén 
működő alapfokú és középfo-
kú nevelési-oktatási intézmé-
nyek tantestületei,

•	 nem pedagógus ülnököt 
az egyesületek – kivéve a 
pártokat –, a foglalkozásuk 
szerinti érdekképviseleti szer-
vek, valamint őket a Be. 680.§ 
(5) bekezdés c) pontja szerinti 
munkakörben foglalkoztató 
vagy korábban foglalkoztató 
szervezetek.

Jelölés általános feltételei:
•	 magyar állampolgárság,
•	 betöltött 30. életév (és 70. 

életév be nem töltése),
•	 nem áll a cselekvőképessé-

get érintő gondnokság vagy 
támogatott döntéshozatal 
hatálya alatt,

•	 büntetlen előéletű és nem áll 
közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem.

Jelölés különös feltételei:
•	 pedagógus végzettség,
•	 pszichológus végzettség, 

vagy
•	 a család-, gyermek- és ifjú-

ságvédelmi szolgáltatás, 
gyámügyi igazgatás kereté-

ben az ellátottak gyógyítását, 
ápolását, foglalkoztatását, 
fejlesztését, ellátását, nevelé-
sét, gondozását vagy szociális 
segítését, a gyermek sorsá-
nak rendezését közvetlenül 
szolgáló, egyetemi vagy fő-
iskolai végzettséghez kötött 
munkakörben dolgozó vagy 
korábban dolgozó személy. 

Jelölés benyújtásának 
módja:
•	 A jelölést írásban kell benyúj-

tani formanyomtatvány kitöl-
tésével. A jelöléshez csatolni 
kell a jelölt formanyomtat-
vány szerinti elfogadó nyilat-
kozatát, valamint az abban 
megjelölt dokumentumokat, 
igazolásokat.

•	 A jelölt a jelölés elfogadását 
követően haladéktalanul, az 
ülnökké történő megválasz-
tására jogosult képviselő-tes-
tület részére a bírósági ülnö-
kök részére kiállított hatósági 
erkölcsi bizonyítvánnyal iga-
zolja azt, hogy a Bjt. 212. § (1) 
bekezdésében rögzített kizáró 
okok nem állnak fenn vele 
szemben.

Jelölés benyújtásának helye:
•	 személyesen munkaidőben: 

Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Önkormány-
zati, Szervezési és Törvényes-
ségi Irodájára (Érd, Alsó u. 1., 
I. emelet 111. szoba),

•	 postai úton: Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
címére (2030 Érd, Alsó u. 1., 
Pf. 31.).

Jelölés benyújtásának határ-
ideje: a jelöléseket 2018. április 
20. napjáig lehet benyújtani. A 
postai úton benyújtott jelölésnek 
ezen a napon be kell érkeznie.
Az ülnökök jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó tájékoztató, 
valamint a bírósági ülnökké 
jelölés és elfogadó nyilatkozat 
formanyomtatványa elérhető 
Érd város honlapján (www.erd.
hu) vagy átvehető személyesen 
munkaidőben Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Ön-
kormányzati, Szervezési és Törvé-
nyességi Irodáján (Érd, Alsó u. 1., 
I. emelet 111. szoba).
A jelöléssel kapcsolatos továb-
bi információ a 06-23-522-
300/263-as telefonszámon vagy 
a drgellertb@erd.hu e-mail cí-
men, dr. Gellért Beátától kérhető.

Közérdekű hirdetmény
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PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGYI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
a civil szervezetek önkormányzati támo-
gatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú 
rendeletben foglaltak alapján pályáza-
tot hirdet az Önkormányzat közigazga-
tási területén működő civil szervezetek 
részére. (Civil szervezet: a civil társaság, 
a Magyarországon nyilvántartásba vett 
egyesület és az alapítvány.)
Egészségügyi Keretre pályázhatnak mind
azon civil szervezetek és közösségek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják 
megoldani: 
•	 Érd Megyei Jogú Város lakossága egész

ségi állapotának megőrzését, javítását 
célzó programok megvalósítása;

•	 Egészséges életmódra, egészségmegőr
zésre nevelő, szenvedélybetegségelle
nes, valamint prevenciós, szemléletmód
váltást elősegítő programok rendezése, 
illetve azokon való részvétel.

A pályázatok benyújtásának határideje 
2018. április 19.

A rendeletben előírt kötelező mellékletek 
hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hi
ánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: a 
benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.
Pályázatot benyújtani személyesen vagy pos
tai úton lehet, a postai úton benyújtott pályá
zat esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A benyújtási határna
pot követően beérkezett/postára adott pályá
zatokat érvénytelennek kell tekinteni. A pá
lyázatokat egy példányban, zárt borítékban 
kell benyújtani személyesen munkaidőben a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá
ján (2030 Érd, Alsó u. 3.) vagy postai úton a 
Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó 
u. 1.). A borítékra kérjük, írják rá: „Egészség
ügyi Keret pályázat”.
Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek önkormányzati tá
mogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormány
zati rendelet 2. számú mellékleteként szereplő 
pályázati adatlap benyújtásával, az abban 
meghatározott dokumentumok csatolásával 
lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek 
több pályázat benyújtása esetén a programhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó pályázati doku
mentumok közül a bírósági bejegyzés máso
latát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a 
polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás
igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a 
legelső pályázatához kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi támogatást 
pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását 
követő legkésőbb 1 éven belül megvalósí
tandó programokra igényelheti azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által megvalósítani 
kívánt program előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás igénylésekor be
nyújtott kérelem alapján kivételes esetben az 
illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 90 
nappal meghaladó megvalósulási határidejű 
pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető legna-
gyobb támogatás összege legfeljebb 
600 000 Ft lehet. 

Az önálló bankszámlával nem rendelke
ző civil társaság pályázónak pályázatában 
a támogatási összeg fogadására megbízott 
szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bank
számláját az önálló bankszámlával nem ren
delkező kedvezményezett részére biztosítja.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez 
lehet pályázni, valamennyi keretre együttvé
ve legfeljebb kettő pályázat adható be.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támogatási szerződés 
tartalmazza.

A pénzügyi támogatás kizárólag a támo
gatási szerződésben foglalt támogatási célra 
használható. 
Az elszámolás és szakmai beszámoló elfoga
dásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt. 

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 beszámolási köte
lezettségének nem tesz eleget, a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve a támogatás 
összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési 
kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes 
bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja 
el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére 
részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást 
a Közgyűlés köteles ellenőrizni.

Pályázni csak formanyomtatványon 
lehet, amely átvehető a Polgármesteri Hi
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 
3.) hétfőn 8.00–18.30ig, kedden, szerdán, 
csütörtökön: 8.00–16.30ig, pénteken: 8.00–
12.00ig, vagy letölthető a város honlapjáról 
(www.erd.hu).

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közérdekű felhívás

PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
civil szervezetek önkormányzati támo-
gatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak alapján 
pályázatot hirdet az Önkormányzat köz-
igazgatási területén működő civil szer-
vezetek részére. (Civil szervezet: a civil 
társaság, a Magyarországon nyilvántar-
tásba vett egyesület és az alapítvány.)
Szociális Keretre pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 A szociális ellátás alanyainak életmi

nőségjavítását, szociálisan hátrányos 
helyzetű személyek társadalomba való 
integrálódását célzó programok, akciók 
megvalósítására;

•	 A szociális ellátás alanyai részére szerve
zett rendezvények megtartására, ilyen 
rendezvényeken való részvételre.

A pályázatok benyújtásának határideje 
2018. április 19.

A rendeletben előírt kötelező mellékletek 
hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hi
ánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: a 

benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.
A pályázatokat egy példányban, zárt boríték
ban kell benyújtani személyesen munkaidő
ben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (2030, Érd Alsó u. 3.) vagy postai 
úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 
Érd, Alsó u. 1.). A postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell érteni. A benyújtási 
határnapot követően beérkezett/postára 
adott pályázatokat érvénytelennek kell te
kinteni. A borítékra kérjük, írják rá: „Szociális 
Keret pályázat”.
Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkor
mányzati rendelet 2. számú mellékleteként 
szereplő 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 köztartozásigazolást vagy nyilatkozatot 
tárgyévben csak a legelső pályázatához kell 
csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi támogatást 
pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását 
követő legkésőbb 1 éven belül megvalósí
tandó programokra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által megvalósítani 
kívánt program előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás igénylésekor be
nyújtott kérelem alapján kivételes esetben az 
illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 90 
nappal meghaladó megvalósulási határidejű 
pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető legna-
gyobb támogatás összege legfeljebb 
600 000 Ft  lehet. 

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.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez 
lehet pályázni, valamennyi keretre együttvé
ve legfeljebb kettő pályázat adható be.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt. Az elszámolás 
részletes szabályait a támogatási szerződés 
tartalmazza.

A pénzügyi támogatás kizárólag a támo
gatási szerződésben foglalt támogatási célra 
használható fel.
Az elszámolás és szakmai beszámoló elfoga
dásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt.

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 beszámolási köte
lezettségének nem tesz eleget, a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve a támogatás 
összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési 
kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes 
bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja 
el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére 
részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást 
a Közgyűlés köteles ellenőrizni.

Pályázni csak formanyomtatványon lehet, 
amely átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügy
félszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) hétfőn 
8.00–18.30ig, kedden, szerdán, csütörtökön 
8.00–16.30ig, pénteken 8.00–12.00ig vagy 
letölthető a város honlapjáról (www.erd.hu).

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közérdekű felhívás
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További információ:
http://hubertparketta.hu/construma/
Kiváló német minőség az ön otthonában is.
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Construma Otthon Design kiállítás alkalmából

5 terméket most –15%-os
kedvezménnyel vásárolhat meg.

Hubert Parketta Kft.
2030 Érd, Budafoki út 14.
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PÁLYÁZAT KÖRNYEZETVÉDELMI KERETRE
A pályázat célja
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizott-
sága a civil szervezetek önkormányzati támo-
gatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormány-
zati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
foglaltak alapján pályázatot hirdet az Ön-
kormányzat közigazgatási területén működő 
civil szervezetek részére.

Pályázók köre, jogosultsági feltételek
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújt-
hatnak be mindazon civil szervezetek és tár-
saságok, amelyek a Rendeletben rögzített, 
civil szervezettel és társasággal szemben 
támasztott valamennyi előírásnak megfe-
lelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a 
Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem 
esnek a Rendeletben meghatározott kizáró 
okok alá. (Civil szervezet: a civil társaság, a 
Magyarországon nyilvántartásba vett egye-
sület és az alapítvány.)

Pályázható tevékenységek
A Természet- és Környezetvédelmi Keretre 
pályázhatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:
•	 természeti és épített környezet meg-

óvását, ápolását, gazdagítását, fejlesz-
tését szolgáló programok szervezése,

•	 parlagfű-mentesítési akciók szerve-
zése,

•	 környezetvédelmi célú nevelési, okta-
tási programok szervezése, kiadványok 
készítése.

Pénzügyi, adminisztratív feltételek
A támogatás formája vissza nem térí-
tendő pénzügyi támogatás. A pályá-
zatonként elnyerhető legnagyobb tá-

mogatás összege legfeljebb 600 000 Ft 
lehet.
Az Önkormányzat a támogatási szerződés 
aláírását követően az elnyert támogatás 
összegének 50%-át 15 napon belül előfinan-
szírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és 
a szakmai beszámoló benyújtását és elfoga-
dását követően, legkésőbb 30 napon belül 
folyósítja.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem 
szükséges, azonban a pályázatok elbírálásá-
nál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek 
a pályázati cél megvalósításához saját forrás-
sal is rendelkeznek.
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pá-
lyázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a 
nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírá-
sát követő legkésőbb 1 éven belül megvalósí-
tandó programokra igényelheti.
Ugyanazzal a programmal kizárólag egy 
kerethez lehet pályázni. Valamennyi ke-
retre együttvéve legfeljebb kettő pályá-
zat adható be.

Az önálló bankszámlával nem rendelke-
ző civil társaság pályázónak pályázatában 
a támogatási összeg fogadására megbízott 
szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bank-
számláját az önálló bankszámlával nem ren-
delkező kedvezményezett részére biztosítja.

A pályázatok benyújtásának módja, he-
lye és határideje
Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú 
mellékletében szereplő pályázati adatlap 
benyújtásával, az abban meghatározott do-
kumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy 
ugyanazon civil szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a programhoz közvetlenül 
nem kapcsolódó pályázati dokumentumok 

közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alap-
szabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi 
társasági szerződést, valamint a köztartozás-
igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak 
a legelső pályázatához kell csatolnia.
A pályázatot személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Érd, Alsó 
u. 3., fszt. 1.) vagy postai úton a Lakosság-
szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó u. 
1.) lehet benyújtani, mindkét esetben 1 pél-
dányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük 
ráírni: „Természet- és Környezetvédelmi Keret 
2018.”. Postai úton benyújtott pályázat esetén 
a benyújtási határidőn a postára adás idejét 
kell érteni.
A pályázati dokumentáció átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, 
Alsó u. 3., fszt. 1.), illetve letölthető a város 
honlapjáról (http://www.erd.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje 

2018. április 19.
A benyújtási határnapot követően beérke-
zett/postára adott pályázatokat érvénytelen-
nek kell tekinteni.
A Rendeletben előírt kötelező mellékletek 
hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hi-
ánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálása, közzététel
A pályázatok elbírálásáról a Környezetvédel-
mi és Mezőgazdasági Bizottság dönt.
A pályázaton elnyert támogatások kedvez-
ményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatott program 
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat 
az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város hon-
lapján, valamint a helyi médiában legkésőbb 
a döntés meghozatalát követő harmincadik 
napig közzé kell tenni.

A támogatás felhasználása  
és elszámolása

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt. A támogatás ki-
zárólag a támogatási szerződésben foglalt 
támogatási célra használható fel.
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 támogatás támogatási szerződésben 
rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint 
a feladat teljesítésének elmaradása esetén, 
illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylé-
sekor lényeges körülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszá-
molási, szakmai beszámoló készítési kötele-
zettségének nem tesz eleget, a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve a támogatás 
összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kö-
telezettség fennáll akkor is, ha a Környezetvé-
delmi és Mezőgazdasági Bizottság a szakmai 
beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére részletfizetési ked-
vezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást 
a Közgyűlés ellenőrzi.
Egyéb szabályok
Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt 
szabályok szerint, azzal összhangban kerül ki-
írásra. Valamennyi, a pályázóval, pályázattal 
és támogatással kapcsolatos további előírást 
a Rendelet tartalmazza.

Környezetvédelmi  
és Mezőgazdasági Bizottság

Közérdekű felhívás
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Jó tanácsok szépkorúaknak
Nem valamiféle feledékenység az oka, hogy az érdi sze-
nior akadémia harmadik szemeszterének előadása a 
demenciáról szólt, ugyanarról a témáról, amivel az előző 
félév zárult. Az érdi Idősügyi Tanács kérése volt az is-
métlés, illetve a téma kibontása gyakorlati tanácsok be-
iktatásával – tudtuk meg dr. Jászberényi Józseftől, a 
Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatójától, 
a kurzusok szervezőjétől, az aktuális előadótól.

Az érdi előadás-sorozat 
népszerűsége töretlen, az 
egyetem által mintegy negy-
ven helyszínen szervezett 
szenior akadémiai alkalmak 
között az élmezőnyhöz tarto-
zik a résztvevők számát te-
kintve. Nem volt kétséges 
hát, hogy idén tavasszal foly-
tatódik a program, amely-
nek témáit a szervezők az 
Idősügyi Tanács ajánlásai, 
kérései alapján válogatták 
össze.

A demencia ismételt napi-
rendre tűzését nem kell kü-
lönösebben indokolni, hi-
szen az időskori elbutulás 
bátran nevezhető népbeteg-
ségnek, amely Magyaror-
szágon diagnosztizáltan is 
legalább 200 ezer embert 
érint, ám a valós szám min-
den bizonnyal magasabb. Az 
indokláshoz sorolandó, hogy 
ezek a betegségek nem gyó-
gyíthatók, tehát rendkívül 
fontos a megelőzés, ehhez 

pedig a tünetek minél koráb-
bi felismerése, hogy a folya-
mat legalább lassítható le-
gyen.

A demencia körébe sorol-
ható betegségek közül a leg-
gyakoribb az Alzheimer-kór, 
amelynek négy fázisát kü-
lönböztetik meg a szakembe-
rek a jellemzően 5–15 éves 
lefolyás során – tudták meg a 
hallgatók dr. Jászberényi 
József előadásából.

A rövid távú memória 
gyengülése idősödő korban 
természetes, de ha ezek a za-
varok gyakoriakká és rend-
szeresekké válnak, akkor 
már érdemes gyanakodni, 
különösen, ha az illető visel-
kedése is változik, hajlamos-
sá válik a depresszióra, a 
visszahúzódásra és az ér-
dektelenségre. Fontos, hogy 
az árulkodó jelek sokasodá-
sa láttán orvoshoz forduljon 
a beteg, mert a korai diag-
nosztizálás segíthet a folya-

mat lassításában, akár 20–
30 évre is megállítható a ro-
hamos leépülés. Leginkább 
az agy „dolgoztatása” segít-
het, alkalmas erre például a 
naplóírás, a keresztrejtvény, 
de akár a memóriafejlesztő 
számítógépes játékok is.

Az első előadáshoz hason-
lóan nagy érdeklődésre 
tarthatnak számot a félév 
további témái is, mint a mun-
kavállalási lehetőségek 50 
év felett (április 18.), hiszen 
sokan kerülnek reményte-
len helyzetbe, ha ebben a 
korban vesztik el állásukat, 
de a már nyugdíjasok közül 
is sokan vállalnának még 
munkát.

Köztudott, hogy sok vállal-
kozás alapul az idősek hi-
székenységének, tájékozat-
lanságának kihasználásá-
ra, különböző csábítónak 
tűnő ajánlatokkal csalnak ki 
komoly összegeket. Ezeknek 
a csapdáknak az elkerülésé-
hez kaphatnak tanácsokat, 
akik meghallgatják a május 
2-ai előadást.

A félév utolsó témája ismét 
az egészség lesz (május 16.), 
ezúttal a szintén nagyon so-
kakat érintő cukorbetegség 
kerül terítékre.

QQ -y-

Tyúkot kaptam a vásárban…
2018-ban is folytatódik az ÉTH „Tyúkokkal a környezet-
védelemért” elnevezésű akciója, amit negyedik alkalom-
mal hirdetnek majd meg. Ahogy az előző három évben, 
úgy idén is öt-öt tyúkot igényelhetnek majd ingyen az 
ÉTH szolgáltatási területén élő lakosok, akik vállalják, 
hogy a lábasjószágot egy éven keresztül kapirgálósan 
tartják, zöld- és konyhai hulladékkal etetik. Az akció a 
tavaszi Nyitnikék vásáron indul, azonban az ÉTH ügyfél-
szolgálatán már le lehet adni az előzetes igényeket.

Az érdi háztartások idén 
is ingyenesen igényelhetnek 
a cégtől családonként 3–5 
szárnyast. Egy tyúk évente 
30 kilogramm amúgy bioló-
giailag lebomló hulladékot 
fogyaszt el, ráadásul még 
tojást is tojik. Az igénylés fel-
tétele mindössze annyi, hogy 
egy éven át „kapirgálós” mó-
don tartsa a tyúkot a kert 
tulajdonosa.

Az ötlet Angliából szárma-
zik, ott már kiválóan műkö-
dik a városi tyúktartás. Pató 
Simon, az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit 
Kft. vezetője az Érdi Újság-
nak elmondta, cége is részt 
vesz az újfajta tojástermelés 
elterjesztésében. Az általuk 
vitt „Tyúkokkal a környezet-
védelemért” program lénye-

ge, hogy a szárnyasokkal 
csökkenthető a biológiailag 
lebomló, illetve a zöldhulla-
dék mennyisége, amelyek 
nem a komposztálókba, illet-
ve lerakókba kerülnek, ha-
nem takarmányként haszno-
sulnak. A programba bekap-
csolódók a cégtől – bizonyos 
feltételek teljesítése mellett 
– ingyen kapnak három-öt 
tyúkot, a baromfinak kony-
hai hulladék, felesleges hús-
nyesedék, tízóraimaradék, 
zöldséghéj egyaránt adható.

Pató Simon kiemelte, nem-
csak az a cél, hogy az ember 
jól járjon, hanem, hogy a tyú-
kok is „boldogok” legyenek, 
vagyis minél több idejüket 
töltsék a szabadban, ne ket-
recben éljék le az életüket. 
Ennek további haszna, hogy 

nem lesz szükség fűnyíróra, 
hiszen az állatok szívesen 
csipegetik a zöld sarjakat. 
Ezzel szinten tartják a fű 
magasságát, de nem koptat-
ják ki a gyepet.

Aki szeretne részt venni a 
programban, az a szolgálta-
tó cég ügyfélszolgálatán, a 
06-23-522-600-as telefonszá-
mon vagy e-mailben az ugy-
felszolgalat@eth-erd.hu cí-
men jelentkezhet!

– A programnak nagyon 
nagy sikere van évek óta, és 
jól működik, ezért idén is 
folytatjuk. A tavaszi Nyitni-
kék vásáron indítjuk az akci-
ót, azaz ezen a városi ren-
dezvényen már fogadjuk az 
igényléseket, és tájékoztat-
juk az érdeklődőket a rész-
vétel feltételeiről. A tyúkok 
kiosztására május-június-
ban kerül majd sor – mondta 
Pató Simon, aki kérdésünk-
re beszámolt arról is, hogy 
az elmúlt három évben kö-
rülbelül négyezer-ötszáz 
tyúkot osztottak ki, idén pe-
dig 1500 baromfi kiosztásá-
val számolnak.

QQ NYH

Az ingyenes előadásokon várunk minden érdi és Érd környéki 50 év feletti érdeklődőt.
A minden előadáson részt vevő szenior hallgatók az utolsó alkalommal oklevelet kapnak.

TANULNI SOHASEM KÉSŐ!

ÉRDI 
SZENIOR 
AKADÉMIA

2018
Érd Megyei Jogú Város 
Idősügyi Tanácsa 
és a Zsigmond Király Egyetem 
szervezésében
INGYENES KÉPZÉS FOLYTATÓDIK 
50 ÉV FELETTIEKNEK

Helyszín: 
szepes gyula 
Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)

2018. április 4. szerda, 15 óra
DR. JÁSZBERÉNYI JÓZSEF 
(Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési 
igazgatója). 
Téma: A demencia (időskori elbutulás) 
felismerése, típusai és a tanulás

2018. április 18. szerda, 15 óra
SULYOK TAMÁS (adjunktus)
Téma: Munkavállalási lehetőségek 50 év felett

2018. május 2. szerda, 15 óra
KOVÁCS GYÖRGY (egyetemi óraadó tanár) 
Téma: Svindlerek hálójában – avagy az idősek 
átverési kísérletei

2018. május 16. szerda, 15 óra
VERESNÉ Dr. BÁLINT MÁRTA 
(Semmelweis Egyetem, Budapest)
Téma: A cukorbetegségek típusai – mit együnk és 
mit ne együnk ilyenkor?

A 2018. I. félév előadásai:

57
13

36

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:
• Bejövő és kimenő iratok, számlák
elektronikus iktatása

• Adatrögzítés
• Postabontás, adminisztráció
• Telefonhívások kezelése
• Vendégek fogadása, kiszolgálása
• Készletezéssel kapcsolatos feladatok
• Szállítólevelek kiállítása, rögzítése
Navision rendszerben

• Időszaki leltárban való aktív részvétel
• Általános irodai feladatok ellátása

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

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
ELŐNYT JELENT:
• Navision rendszer ismerete
• Német/orosz/román/francia 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 15.

Zrt.
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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.

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

(Zsitnyányi Otto raktáros)
„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat- a megfelelő motivációs esz-
közök mellett. Munkatársaimmal na-
gyon jó személyes és munkakapcsolatot
alakítottunk ki, emiatt munkaidőn túl
is szívesen töltjük együtt a szabad-
időnket.” (Juhász Andrea asszisztens)
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AMAPEI Kft.
keres sóskúti gyárába:

logisztikai asszisztenst
Feltétel:
•Középiskolai végzettség
•Logisztikai területen eltöltött
gyakorlat

Előny:
•Angol nyelvtudás

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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Keresünk lelkes, dolgozni
szerető személyt sóskúti
gyárunkba, matricázási
feladatok ellátására.

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6. vagy

allas@mapei.hu címekre
kérjük elküldeni

Érdeklődni a munkával kapcsolatban:
Bálint Imre 36-30-328-1925
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Mar cipán cica a Kutyavárban
Az Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájában pénte-
ken egy bábszínházzal hívták fel az itt dolgozó pedagó-
gusok a gyerekek figyelmét a helyes tisztálkodásra az 
egészségügyi világnap keretében. A kicsik Marcipán 
cica közreműködésével üzentek hadat a baciknak.

1948. április 7-én az 
ENSZ szakosított intézmé-
nyeként megkezdte műkö-
dését az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO). Erre 
az eseményre emlékezünk 
világszerte az egészség-
ügyi világnapon április 
7-én. Csernyák Györgyi, a 
Kutyavári Tagóvoda veze-
tője kérdésünkre elmondta, 
hogy zöld óvodaként arra 
gondolt, ez a nap lenne ide-
ális arra, hogy az egész-
ségnevelés keretén belül 
felhívják a gyerekek figyel-
mét az alapos tisztálkodás 
fontosságára – játékos 
módszerekkel.

A rendkívül látványos, 
interaktív bábelőadásban a 
főszereplő énekes-zenész-
színész házaspár: Zsámár 
Katalin és Gay Tamás me-
sélték, illetve énekelték és 
zenélték el szaxofon- és gi-
tárkísérettel Peti és a baci-
lusok, valamint Marcipán 
cica történetét. 

Az előadás előtt Zsámár 
Katalin elmesélte, hogy a 
báb Marcipán cica szerepét 
évekig édesanyja, Szöllősy 
Irén, az egész ország által 
ismert Futrinka utcabeli 
Cicamica játszotta, őtőle 
vette át unokája, Gay Ágo-
ta a szerepet, aki pénteken 
nem jött el, de Marcipán ci-
cát az alkotók természete-
sen elhozták magukkal – a 
gyerekek legnagyobb örö-
mére.

Az ovisok izgatottan se-
gítenek a történet szerint 
mosakodni nem igazán sze-
rető Petinek, hogy meg-
küzdjön az egyre nagyobb 
sereggel támadó bacilusok-
kal, szappan és víz segítsé-
gével elűzze őket, egyben 
meghódítsa hercegnője szí-
vét. Marcipán cica és a mű-
vészházaspár nem veszi 
félvállról a feladatot: a gye-
rekek feje búbjától egészen 
a talpukig minden porciká-
jukat átveszik, énekelve, 

tornázva, mit, hogyan kell 
jó alaposan megtisztítani.

Mikoláné K. Krisztina, a 
Róka csoport óvónője el-
mondta, hogy csoportjában 
a nagyok is sokat segítenek 
a kicsiknek abban, hogyan 
kell helyesen kezet mosni. 
A gyerekek örömmel hasz-
nálják emellett az ovi bejá-
ratánál felállított kézfertőt-
lenítőt is. A szülők gyümöl-
csökkel és zöldségekkel se-
gítenek egészségesebbé és 
változatosabbá tenni a gye-
rekek napi étkezését. Ha az 
időjárás úgy engedi, pró-
bálnak minél több időt kint 
tölteni, szabad levegőn, az 
udvaron. Végül, de nem 
utolsósorban, a kicsik rend-
kívül megszerették az alag-
sorban berendezett sószo-
bát, alig várják, hogy a cso-
portjukra kerüljön a sor, és 
beülhessenek oda egy-egy 
foglalkozásra.

Csernyák Györgyi, az öt-
letekből ki nem fogyó tag-
óvoda-vezető hangsúlyoz-
ta, hogy zöld óvodaként a 
környezeti nevelés szoro-
san összefügg náluk az 
egészséges életmódra ne-
veléssel. 

– Mindezt szem előtt tartva 
a környezettudatos magatar-
tás megalapozására, formálá-
sára, biztonságos környezeti 
kultúra és életvitel alapjai-
nak lerakására törekszünk. 
Természetesen a gyermekek 
nyelvén, színes, változatos, 
játékos programokkal – 
mondja a tagintézmény-veze-
tő, és közben büszkén mutatja 
a bejáratnál megújult zöld 
óvoda falat, amire kikerült az 
új oklevelük is.

A gyerekek pedig a báb-
előadás után még órákig 

lelkesen mesélik, milyen 
hősiesen küzdöttek meg a 
mese főszereplőjének, Pe-
tinek az egészségére törő 
bacilusokkal. Sőt – egyes 
információk szerint –, 
pénteken este otthon, a 
kádban néhányan magu-
kon is bemutatták tetőtől-
talpig a szülőknek, ho-
gyan kell helyesen mosa-
kodni. Persze Marcipán 
cica énekét dúdolva a mu-
tatvány közben, hogy „a 
tisztaság fél egészség”.

QQ Jakab-aponyi noémi

Zsámár Katalin és Gay Tamás mesélték el Peti és a bacilusok, vala-
mint Marcipán cica történetét
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Érdi sörözőbe kisegítő pultost ke-
resünk heti 2-3 alkalomra. Ér-
deklődni Láncz Alíznál: 06-30-
256-2215
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

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

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

ÁLLÁST KÍNÁL

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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Érdi székhelyű építőipari cég folyamatos, hosszú távú be-
jelentett munkalehetőséget kínál művezetők, kőművesek
és segédmunkások részére magas- és mélyépítési munkákra.
Szállás, utazás biztosított, munkavégzés hétfőtől péntekig
egész évben.Várható nettó bérművezető: 350.000 Ft, kőműves:
280.000 Ft, segédmunkás: 230.000 Ft.

Állásegyeztetés:30/419-8141
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Galvánüzembebetanítottmunkára
munkatársakat keresünk.
Jó kereseti lehetőséggel.

MagalfémKft. Érd.:06-20/9819-460

Öntő
(bruttó 353 000 - 490 000 Ft-ig)*

Gépbeállító CNC csiszoló/polírozó gépekre
(bruttó 345 000 - 450 000 Ft-ig)*

Gépipari képzettség feltétel.
* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Termelési elszámolási asszisztens
A német nyelvtudás feltétel.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

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

mob.: 06-309-345-713 lehet. 56
61
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Gyakorlattal rendelkező középkorú

Könyvelő
munkatársat szakirányú végzett-
séggel felveszünk nem dohányzó

Bp. XI.-ker-i irodánkba.

Fényképes önéletrajzát
a summa.profit@gmail.com címre várjuk.

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.

Mosogatónőt felveszünk érdi
Branco Steak House-ba. Érdek-
lődni személyesen 12-14h kö-
zött: Érd, Balatoni út 13. Tel.: 06-
20/5735-249 (8-14-ig)

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

Keresek kőműveseket és építői-
pari segédmunkásokat. 06-30-
9-348008
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Kertész mellé 2 fő kisegítő mun-
katársat keresek, B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkezők el-
őnyben! 06-20-442-1407, 06-
23-366154
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

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

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

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 56
20

03

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

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

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Antennaszerelés

MRM szervíz 06-70-355-9808

Műholdas és földi digitális antennák telepítése, javítása, bővítése.
• havidíj nélkül fogható MindigTV szolgáltatáshoz
• UPC Direct műholdas TV telepítés teljes ügyintézéssel, javítás, bővítés
• műholdas, havidíj nélkül fogható külföldi adások vételéhez több
vevőfejes vagy forgatható antennák szerelése, javítása

új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Ács- és kőművesmunkát,

0630/566-90-51
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Vállalom régi tetők javítását, új
tetők készítését, lambériázását,
gipszkartonozást, tetőtéri ablak
behelyezését, laminált parketta
lerakását.. 06-20/804-59-88.

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

TELEK

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

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

zöldhulladék elszállítás, kisebb bontások.
BÁRMIT, BÁRMIKOR,

HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396,
06-20-318-4555
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Kiadó/eladó családi ház aszfaltos
utcában, bútorozottan Érd
Parkvárosban. 06-30-608-4110

CSALÁDI HÁZ

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

INGATLAN

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

KIADÓ INGATLAN

Családi háznál külön bejárattal,
kocsibeállóval, központhoz kö-
zel, összkomfortos, 60 nm-es
szuterén házaspárnak kiadó.
Azonnal költözhető! 06-20-380-
1876
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Kertgondozást, gyümölcsfa, sző-
lő metszést, permetezést válla-
lok. 06-30/682-44-31.

Érdekel az Avon világa? Szeretnél
sok ajándékot? Keress nyugod-
tan! 3kovacs@gmail.com

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

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

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

ALBÉRLET

Szálláshely kiadó Érden, magas
felszereltséggel 8-10 ember
számára. 06-20/380-1876.

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

CNC/automata gépkezelő
(bruttó 195 000 - 348 000 Ft-ig)*

Minőségi végátvevő
(bruttó 196 000 - 245 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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ÁLLAT - NÖVÉNY

ÁLLÁST KÍNÁL

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.

TÁRSKERESÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja
Fehér Orchidea Társközvetítőn-
ket. 06-20-487-6047, 06-30-
974-1056

VEGYES

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

50-es, 60-as, 70-es évekből búto-
rokat vásárolnék készpénzért,
mindent megnézek! Valentin
06-70-282-5381
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Tizenöt érem!
Mezőfalván a diák egyes és kettes korosztály a területi 
bajnokságon, Kaposváron a junior szabadfogásúak lép-
tek szőnyegre az Érdi Spartacus SC birkózói közül, míg 
Végh Artúr bronzérmes lett a törökországi Győzelem 
Kupán.

Mezőfalván az érdiektől 
Bori Richárd, Narancsik 
Bence, Marczinkovics Ko-
vács Keve lettek bajnokok. A 
többiek közül Szenicza Nim-
ród és Gyenes Bence ezüst-, 
Jakab Dániel, Kaszás Elza, 
Sipos Milán és Balogh And-
rás bronzérmes lett. Öt ötö-
dik helyezéssel a csapatver-
seny harmadik helyét sze-
rezték meg az egyesületek 
rangsorában. Ezáltal nyolc 
érdi is ott lehet a korosztály 
szabadfogású országos baj-
nokságán.

Kaposváron, a junior sza-
badfogásúak minősítési ver-
senyén az érdiek két ezüst- 
és három bronzérmet je-
gyeztek. Végh Richárd és 
Mezei Patrik is két győze-
lemmel kezdett csoportjá-
ban, majd az elődöntőben 
egymás ellen vívtak a döntő-
ért. A fináléba Végh Richárd 
jutott be, aki ESMTK-s ellen-
felétől kikapott, így ezüstér-
mes lett, míg Mezei Patrik a 
dobogó legalsó fokára állha-
tott.

Pataki Sámuel egy vere-
ség mellett két meccset 
nyert, így másodikként vég-
zett, míg Molnár Tamás má-
sodik lett csoportjában, az 
elődöntőben kikapott, de a 
vigaszágon eljutva végül 
bronzérmet szerzett épp 
csapattársát, a negyedik he-
lyen záró Varga Dánielt le-
győzve. A 61 kilogrammosok 
között Berta Mike is bronz-
érmesként zárt. Az Érdi 
Spartacus öt dobogós és há-
rom pontszerző helyezésével 
a csapatok pontversenyében 
első helyen végzett.

A kaposvári viadalon nem 
tudott részt venni a váloga-
tottal a kadet korosztály Eu-
rópa-bajnokságára készülő 
Végh Artúr, aki a törökor-
szági Gebzében 21. alkalom-
mal megrendezett Győzelem 
Kupán volt érdekelt. Szabad-
fogásban egészen az elődön-
tőig menetelt, ám nem jutott 
fináléba, így kijevi aranyér-
me után ezúttal bronzérem-
mel zárt.

QQ D. B.

Pen  geváltások a B a tthyányban
Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Érdi Torna Club 
vívó szakosztálya a kétnapos Érd Kupa szabadidős ví-
vóversenyt. A több mint kétszáz versenyzőt felvonulta-
tó viadalon a házigazda klub 26 sportolója vett részt.

Három korcsoportban –
gyermek, serdülő és felnőtt 
– is megmérették magukat 
a párbajtőrözők a Batthy-
ány Sportiskolai Általános 
Iskolában tartott VIII. Érd 
Kupa nemzetközi verse-
nyen, amelyre nemcsak a 
környező országokból, ha-
nem Nagy-Britanniából és 
Szaúd-Arábiából is érkez-
tek versenyzők.

Az Érdi Torna Clubtól ösz-
szesen huszonhat vívó adta 
le nevezését, közülük Haj-
du Laura Nóra és Kará-
csony Ábel a gyermekeknél 
és a serdülőknél, Lőrincz 
Viktor és Attilás Nándor a 
serdülőknél és a felnőttek-
nél is nevezett.

A legkisebbeknél hat érdi 
állt pástra. A lányoknál a 
tapolcai Kovács Bianka 
nyert, míg az érdiek közül 
Csók Kincső az értékes ötö-
dik helyet szerezte meg. 
Horváth Gréta tizennegye-
dik, Hajdu Laura Nóra 40. 
lett a negyvenfős mezőny-
ben. A fiúknál az érdi Kará-
csony Ábel nyakába bronz-

érem került, miután a végső 
győztes, kondorosi Tusjak 
Dominik, valamint a tatai 
Keresztes Ádám előzték 
csak meg. Andrási Kristóf 
tizenegyedik, Veres Máté 
huszadik helyen végzett a 
26 induló között.

A serdülő lányoknál 21-en 
adták le nevezésüket, itt 
Sajbán Petra tizenharma-
dik, Hajdu Laura Nóra ti-
zennyolcadik lett. A fiúknál 
majdnem kétszer akkora 
volt a mezőny, hiszen 45-en 
is érdekeltek voltak. A vég-
ső győzelem a kondorosi 
Tusjak Adriáné lett, aki a 
BVSC-s Lendvay Gergelyt, 
a vasasos Gutierrez-Sara-
bia Nicholast, valamint az 
érdi Lőrincz Viktort előzte 
meg. Attilás Nándor kilen-
cedik, Dénes Domonkos ti-
zenkilencedik, Regőnyei 
Máté 29., Jónás Barnabás 
36., Karácsony Ábel 37., Fa-
zio-Zalányi Zoltán 38., 
Szántó Dániel 43., Veress 
Attila 45. lett.

A felnőtt nőknél több mint 
félszáz induló volt. A 2013-

ban a viadalt még vasasos-
ként megnyerő, azóta az ér-
diekhez átigazoló Csomós 
Flóra bronzérmesként zárt. 
A versenyt a honvédos 
Szombath Barbara nyerte, 
aki a korábbi érdi versenye-
ken eddig egyszer volt 
ezüstérmes. A második he-
lyen a korábbi Érd Kupákat 
háromszor is megnyerő 
MTK-sportoló Lambert Re-
gina végzett. Az ÉTC-ből 
Kas Gyöngyvér tizenkette-
dik, Babits Boglárka hu-
szadik, Partics Katalin 25., 
Radics Zsuzsanna 41. lett.

A felnőtt férfiak mezőnye 
hozta a legtöbb nevezőt, 
szám szerint kilencvenet. 
Itt a veresegyházi Szakmá-
ry Nándor diadalmasko-
dott a serdülők között már 
egy aranyérmet szerző Tus-
jak Adrián, valamin a szaú-
di Al Hussain Ahmed Ab-
bas és a romániai Bíró Dá-
vid előtt. Az érdiek legjobb 
eredményét, egy tizenegye-
dik helyezést Illis György 
érte el. Szabó Márt 23., Né-
meth Dávid 41., Varga 
Ámor 60., Attilás Nándor 
61., Lőrincz Viktor 66., 
György Attila 84., Gönczi 
Csaba 86. helyen végzett.

QQ Domonkos

Min den klappolt az Ercsi úton
Remek mérkőzésen Kelemen Patrik duplájával, majd a 
sérülése után visszatérő Melczer Vilmos tizenegyesével 
az Érdi VSE 3–0-ra legyőzte az elmúlt hét mérkőzését 
megnyerő TARR Andráshida SC-t az NB III Nyugati cso-
portjának 22. fordulójában.

Visszatért az Érdi VSE 
kezdőcsapatába sérüléséből 
a csapatkapitány, Kertész 
Ferenc, illetve helyettese, 
Csiszár Zoltán, továbbá a 
még nem százszázalékos 
Melczer Vilmos is, így tulaj-
donképpen csak az eltiltását 
töltő Németh Gábor Vincére 
nem számíthatott a tabella 
második helyére fellépő 
Andráshida elleni találko-
zón Limperger Zsolt.

A mérkőzést valamelyest a 
vendégek kezdték aktívab-
ban, akik a jó formájuknak 
köszönhető magabiztosság-
gal próbálták célba venni 
Kertész Ferenc kapuját, ám 
azt nemigen találták el. Majd 
bő tíz perc után az addigi 

legnagyobb érdi helyzetet, 
egy kontrát Kelemen Patrik 
váltott gólra (1–0). Az érdiek 
gyors góljuk után aztán a 32. 
percben ismét lecsaptak, 
amikor Koós Gábor remekül 
vette észre az üresen induló 
Kelemen Patrikot. A támadó 
pedig higgadtan fejezte be a 
gyors támadást, így egyma-
ga és csapata második talá-
latát jegyezte (2–0).

A szünetig mindkét csa-
patnak megvoltak a lehető-
ségei, de a pihenőre kétgólos 
érdi előnnyel tértek a csapa-
tok.

A fordulás után is megma-
radt a lendület, amit mutat, 
hogy rögtön a középkezdés-
ből, saját térfeléről tüzelt, s 

nem sokkal tévesztett célt 
Koós Gábor, ám a folytatás-
ban a védelmek jól zártak, 
majd a nyílt találkozón az 
érdiek magabiztossága meg-
látszott, Koós Gábor, Pál 
Szabolcs, Tárkányi Gergő, 
Kalmár Domonkos vagy ép-
pen Kelemen Patrik is növel-
hette volna a hazaiak elő-
nyét. Mégis a 84. percben a 
nem sokkal korábban sérü-
léséből visszatérő Melczer 
Vilmos volt eredményes, 
amikor a Kelemen Patrik ál-
tal kiharcolt tizenegyest 
vágta Horváth Márton ka-
pujába (3–0).

A végjátékban az érdiek 
megtartották előnyüket, s 
egy magabiztos Andráshi-
dát győztek le 3–0-ra.

– Van hiányérzetem, attól 
függetlenül, hogy az első fél-
időben vezettünk kettő null-
ra. Mindig a játékot nézem, 
attól függetlenül, hogy nye-
résre állunk vagy vesztésre. 
Ami nagyon fontos, hogy há-
tul megőrizzük a kapunkat a 
góltól, legalábbis ne ajándé-
kozzunk könnyű gólokat az 
ellenfeleknek – értékelt Lim-

perger Zsolt, az Érdi VSE 
vezetőedzője.

– Úgy éreztem, megvan a 
kellő önbizalmunk. Minden 
klappolt, nem izgultunk 
azon, hogy valami baj lehet-
ne. Három gól magáért be-
szél. Ettől függetlenül nem 
volt könnyű meccs, de úgy 
látszik, nekünk kijött a lé-
pés. Én nagyon jól éreztem 
magam, ahogy felléptem a 
pályára, örültem, hogy fociz-
hatok és újra itt a hétvége. 

Köszönöm Gabinak és a Sza-
binak a gólpasszokat – érté-
kelt Kelemen Patrik.

Az Érdi VSE legközelebb 
április 14-én, 16 órakor a  
THSE-Szabadkikötő vendé-
geként lép pályára az NB III 
Nyugati csoportjának 23. 
fordulójában. A következő 
hazai mérkőzésre pedig áp-
rilis 21-én, 16.30-kor a BKV 
Előre ellen kerül sor az Ercsi 
úti Sporttelepen.

QQ Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–TARR ANDRÁSHIDA SC  3–0 (2–0)
Érd, 200 néző. V: Antal Péter (Flinta, Vad)
Gólszerzők: Kelemen P. (12., 31.), Melczer (83. – tizenegyesből)

Kelemen Patrik két góljával vezére volt az Érdi VSE-nek 
 (Fotó: Balogh István)
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Ver eséggel zárt a Delta

Lezárult az NB II-es női 
r ö p l a b d a - b a j n o k s á g 
2017/2018-as szezonja, 
amelyben a Delta RSE Érd 
újonc együttesként vett 
részt. A Közép csoport ráját-
szásának utolsó fordulójá-
ban a Közgáz csapatát fo-
gadták a tigrisek a Vörös-
marty iskola tornacsarno-
kában.

A mérkőzés első játszmája 
szoros küzdelmet hozott: hol 
a hazaiak, hol a vendégek ju-
tottak néhány pontos előny-
höz. A végjátékban 24:24-nél 
egyenlített a Delta, de a kö-
vetkező pontokat a budapes-
tiek szerezték és nyertek 
26:24-re.

A második felvonásban a 
rendkívül fiatal Hainzmann 
Rege nyitásainak is köszön-
hetően 3:6-os hátrányból 11-
6-os előnyt kovácsolt a Del-
ta, a folytatásban azonban 
újra átvette a vezetést a ven-
dégalakulat és végül három 
ponttal, 25:22-re győzött.

A harmadik szettben az 
első perceket leszámítva a 
korábbinál nagyobb fölény-
ben játszott az érdinél szem-
mel láthatóan idősebb kor-
osztályt felvonultató Köz-
gáz. 17:10-nél már héttel ve-
zetett, végül 25:18-ra nyert, 
amivel a bajnokit is hozta 3:0 
arányban.

QQ PP

Véget ért az első másodosztályú szezonja a Deltának

Vég ig vezetve vertük a Lokit
Szinte végig vezetett, és végül 24–21-es győzelmet ara-
tott a DVSC-TVP vendégeként az ÉRD a női kézilabda 
NB I 19. fordulójában.

Remekül kezdett a DVSC-
TVP vendégeként a Hódos 
Imre Sportcsarnokban az 
ÉRD, amely Krpezs-Slezák 
Katarina és Andjela Bulato-
vics góljaival rögtön kétgólos 
előnybe került, ezt követően 
viszont egy perc alatt egyenlí-
tettek Jelena Deszpotovics és 
Csáki Viktória góljaival a ha-
zaiak. Majd Janurik Kinga 
hamarabb kezdte meg a védé-
sek sorát, mit poszttársa, 
Horváth-Pásztor Bettina, 

ennek köszönhetően az ÉRD 
ismét ellépett, s hét perc alatt 
már 5–2-re vezetett.

Aztán egyre jöttek a Hor-
váth-Pásztor-védések is, 
mégis, a rengeteg lövést ron-
tó és a támadásokba is gyak-
ran belehibázó hazaiak nem 
jelentettek veszélyt az érdi-
ek vezetésére, így Szabó 
Edináék a folytatásban biz-
tosan őrizték három-négy-
gólos előnyüket, és a szünet-
re is az első harminc perc-

ben ötször eredményes 
Krpezs-Slezák Katarina ve-
zetésével vonultak 13–9-es 
előnnyel.

A második félidő elején, ha 
nehézkesen is, de feljött két 
gólra a Loki, azonban Szabó 
Edina remekül időzített idő-
kérése után rendezte a soro-
kat, Tóth Gabriella két és 
Kiss Nikolett egy bombája 
után még Janurik Kinga is vé-
dett egy akkorát, hogy ün-
neplését az egész Hódos hal-
lotta. Így a félidő derekához 
érkezve néggyel ment a ven-
dégcsapat (13–17). A folyta-
tásban még hét a hat ellen is 

támadt a házigazda DVSC, 
amely próbálta menteni a 
menthetőt, de az ÉRD nem 
hagyta magát, Tóth Gabriella 
és Kiss Nikolett is remekelt, s 
ugyan a túloldalon Tóvízi 
Petra is megszórta magát, az 
ÉRD a kezdést leszámítva 
csak 2–2-nél nem volt előny-
ben, s végig vezetve vette be a 
Hódos Imre Sportcsarnokot, 
miután 24–21-re nyert.

– Nagyon kemény mérkő-
zésre számítottunk. Debre-
cenben mindig nehéz nyerni, 
bármelyik csapatnak. Azt 
hiszem, amivel felülmúltuk a 
Debrecent, hogy amikor kel-
lett és gyengébb periódusba 
kerültünk, akkor nekem is 
sokat segítettek a védők és 
ezért van egy poszton két 
egyforma játékosunk, mert 
bárki van a pályán, mindent 
belead a győzelemért. Büsz-
ke vagyok a csapatra – 
mondta Janurik Kinga.

– A hétvége fáradtsága ki-
csit látszódott a csapaton, de 

azt gyorsan lezártuk és ké-
szültünk erre a meccsre. 
Tudtuk, hogy a Debrecennek 
minden pontra szüksége 
van, ennek jegyében készül-
tünk. Számítottam rá, hogy 
Grigel visszatér, így nem 
volt meglepetés. Amennyire 
lehet, felkészültünk, aztán 
egy nagy küzdelem alakult 
ki. Mindkét csapatnak lehet 
gratulálni, mindkét kapu-
ban remek teljesítmény volt, 
de azt hiszem, Janurik Kin-
ga a mezőny fölé nőtt, remek 
teljesítménnyel segítette 
csapatát, és ez eldöntötte a 
két pont sorsát – értékelt 
Szabó Edina.

Az ÉRD továbbra is őrzi 
harmadik helyét a tabellán. 
Legközelebb a bajnokság 20. 
fordulójában, április 14-én, 
18 órakor az egy hellyel és 
három ponttal mögötte álló 
Dunaújvárosi KKA ellen lép 
pályára Szabó Edina alaku-
lata.

QQ DomiAmikor kellett, sokat segítettek a védők Janurik Kingának  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

DVSC-TVP–ÉRD 21–24 (9–13)
Debrecen, 1300 néző. V: Hargitai, Markó
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 8 (1), KISS N. 4, A. Bulatovics 1, Kis-
faludy 2, Signaté 1, Gávai. Csere: Foggea (kapus), TÓTH G. 5, C. Las-
source, Roberts 2 (1), Szabó L. 1 (1). Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállí-
tások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/3, ill. 6/3.
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Az  összefogás gyümölcse
Hatszáz gyümölcsfacsemetét osztott szét múlt csütörtö-
kön az Összefogás Egyesület Érden, Sóskúton és 
Pusztazámoron. Az akció nagyon népszerű volt: bár két-
két órásra hirdették az akciót, a készlet jóval hamarabb 
elfogyott. 

A tavasz az ültetés, a régi 
fák megújításának ideje; eh-
hez szeretett volna hozzájá-
rulni az Összefogás Egyesü-
let. Reméljük, a mostani ak-
ciónak köszönhetően még 
tisztább lesz a levegő, még 
élhetőbb a város. Ami jó az 
embereknek, az jó Érdnek is 

– hangsúlyozta Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő, aki maga is részt vett 
a gyümölcsfák szétosztásá-
ban.

Érden már hagyománya 
van a facsemeteosztó akci-
óknak; korábban Kopor Ti-
hamér önkormányzati kép-

viselő (Fidesz–KDNP) szer-
vezett hasonló programokat: 
aki összegyűjtött lakókör-
nyezetében egy-két zsák új-
rahasznosítható hulladékot, 
és leadta a gyűjtőpontok va-
lamelyikén, zsákonként egy 
facsemetével lett gazdagabb.

A mostani akcióban nem 
gyűjtötték a hulladékot, 
most ingyen, minden „ellen-
szolgáltatás” nélkül vihették 
haza a jelentkezők a cseme-
téket. Az alma, cseresznye, 
meggy, körte és dió fajtákat 

az Elvira-majortól vá-
sárolta az Összefogás 
Egyesület, kedvezmé-
nyes áron. Elvileg egy 
lakos egy fát vihetett, 
de volt, aki több cse-
metével tért haza; a 
szomszédjának vagy 
a gyerekének is vitt 
eg y-eg y g yökeres 
vagy konténeres fács-
kát. A csemetékhez 
metszési, ültetési ta-
nácsokat is adtak a 
szervezők, de az érdi-
ek legtöbbje ezt nem 
igényelte.

– Rendszeren ülte-
tek gyümölcsfát. Van, 

ami nem terem, azt most le-
cserélem – mondta érdeklő-
désünkre egy idősebb férfi, 
hozzátéve: a fát gyakran 
nem magának, hanem a le-
származottaknak ülteti az 
ember, azok élvezik majd a 
gyümölcsét.

Volt, aki nem egyedül 
érkezett, hanem az uno-
kájával:

– Almát, cseresznyét, 
meggyet választottunk. A 
szomszédok megkértek, vi-
gyünk nekik is, mert ők nem 
tudnak kijönni. Van már ott-

hon két cseresznyénk, ba-
rackunk, de elfér mellé az új 
csemete is – mondta István, 
akinek Hunor, az unokája 
segített hazavinni a gyü-
mölcsfákat.

Érden összesen három-
száz fácska talált gazdára 
alig húsz perc alatt. Az ak-
cióban részt vett T. Mészá-
ros András polgármester is, 
aki kérdésünkre elmondta: 
ha van rá igény, a jövőben is 
szerveznek majd facsemete-
osztást.

QQ ÁdÁm K.
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