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BALLAGÁSI
ÉKSZERVÁSÁR
ARANY HETEK

aMARCELL
ÉKSZERBEN!

Minden arany ékszerre
–25% készpénzfizetési

kedvezmény!!!

Ezt ne hagyja ki!
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„Egyedül kísérletezgettem és mindenféle huncutságot műveltem”
Interjú dr. Biró László Péterrel, az Érdi Tudományos Díj kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 15. szám    2018. április 18.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Idé n is lesz tavaszi várostakarítás!
Április utolsó szombatjára város-

takarító akciót szervez Érd, a helyi 
civil szervezetekkel együttműködve. 
Bár a tavalyi két szemétszedő akció 
után a város jóval tisztább, mint volt, 
egyes területekre sajnos ismételten 
ráfér a takarítás. Tavaly tavasszal 
közel négyszáz zsák, több konténer 
és gyűjtőkocsi telt meg a várostaka-
rító akcióban, amiben több mint száz 
ember vett részt. Ősszel, az országos 
Teszedd! mozgalomhoz csatlakozva, 
kétszáznál is több önkéntes tisztítot-
ta meg Érdet a lakossági és építési 
hulladéktól. Lapunknak Fülöp Sán-
dorné, a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke elmondta: várják civil 
szervezetek, magánszemélyek je-
lentkezését is. Kérik az önkéntese-
ket, hogy Macsotay Tibort, a polgár-
őrség elnökét, az akció koordinátorát 
keressék, a 06-30-2000-890-es tele-
fonszámon, illetve a macsotay.pol-
garorseg@gmail.com e-mail címen.

n 6. oldal

Kész a Szent István híd

Az 1,3 milliárd forint összegű projekt egy évvel ezelőtt 
kezdődött, és várhatóan 2018. szeptember végéig 
tart majd. A napokban elkezdik a rávezető utak meg-
építését, ezért az ott élőktől újra türelmet és megér-
tést kérnek a kivitelezők.  n 3. oldal

„Dolgozzunk a városért!”

A választásnak vége, folytatódhat a munka, amelynek 
fókuszában a lakóutak megépítése áll. Hogy ez aka-
dálytalanul folyhasson, jó lenne, ha visszatérne a hig-
gadtság, és véget vetnénk a politikai vitáknak – hang-
zott el a polgármester sajtótájékoztatóján.  n 7. oldal

Gátőrök futottak Érden

Átlagban percenként 1,04 kilométert futottak, azaz 
2030 perc alatt 2129 kilométert tettek meg az érdi fu-
tók a város irányítószámának megfelelő perchosszú-
ságú maratoni közösségi váltófutáson. A futás mellett 
azért a bulihangulatból sem volt hiány.  n 17. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Kés z a Szent István híd
A cím meglehetősen blikkfangos, ám ennek ellenére 
igaz, hiszen valóban már tavaly év vége óta áll a Szent 
István híd szerkezete a Rákóczi és az Elöljáró utca kö-
zött. Persze ez korántsem jelenti, hogy készen vannak 
a kivitelezéssel, hiszen hátravan még a híd felöltözteté-
se és a rávezető utak megépítése is.

Tavaly augusztusban tör-
tént meg hivatalosan Ér-
den a Szent István úti felül-
járók alapkőletétele, amelye-
ket az A-Híd Zrt. kivitelez. A 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. megbízásából az 
idén szeptemberig megvaló-
suló projektben két vasút fe-
letti közúti híd létesül, ame-
lyekre már 1986-tól kezdve 
készültek tanulmányok. 

Hosszú ideje cél volt tehát 
egy nem szintbeli vasúti ke-
reszteződés létrehozása Érd 
megnövekedett forgalmá-
nak elvezetésére, mivel a 
vasútvonalak ketté, illetve 
három részre vágják a vá-
rost, megnehezítve ezzel a 

közlekedést. A hidak kivite-
lezését nehezítette a hely-
szín problémás megközelít-
hetősége, valamint a MÁV-
nyomvonalakon zajló egyéb 
projektek is, ami miatt csak 
nagyon korlátozottan álltak 
rendelkezésre vágányzári 
időpontok. Még a híd szerke-
zetének kiválasztását is 
nagy részben a vágányzá-
rak rendelkezésre állása ha-
tározta meg, mivel kellő vas-
úti zár alatt a tenderben ere-
detileg szereplő hidak köz-
benső támaszainak kivitele-
zésére semmilyen esély nem 
volt. 

Feczkó Róbert, a kivitele-
zéssel megbízott A-Híd Zrt. 

projektmérnöke azt mondta, 
több problémával is szembe-
sültek a munka során. – Mi-
után az áthidalandó „völgye-
ket” a vasútvonalak építése-
kor készült bevágások alkot-
ták, azt kellett eldöntenünk, 
hogy rövidebb fesztávú hida-
kat építünk nagyobb szerke-
zetű hídfőkkel, vagy fordít-
va. Ennek eldöntésekor rö-
vid költségbecsléssel az de-
rült ki, hogy mindegy, mit 
választunk, mert a nagyobb 
fesztávú felszerkezetből ere-
dő többletköltségeket a ki-
sebb földtömegeket megtá-
masztó hídfők kialakítása 
ellensúlyozza. Így a fesztáv 
mindkét híd esetén 59,3 mé-
terre adódott. A tervező elő-
ször nem értette, miért nem 
lehet a hídon rövidíteni, és 
csak amikor két hónappal 
később kértünk egy szádfa-
las munkatér-határolási ter-
vet, derült rá fény, hogy nem 
könnyű egy cölöpözőgépet 
ilyen zárt környezetben le-
juttatni egy völgybe 10%-os 
rámpák kialakításával – fog-
lalta össze a mérnök. 

A vágányzárak korláto-
zottsága mellett a szakmun-
káshiány és a téli időjárási 
körülmények miatt az A-Híd 
munkatársai felvetették, 
hogy a pályatáblák előre-
gyártása jelentősen felgyor-
síthatja a híd építését. A pá-
lyatáblagyártás lényege, 
hogy a két acél főtartóra ke-
resztbe 20, illetve 21 db, tel-
jes hídkeresztmetszet szé-
lességű, jelen esetben 1,98 
méter hosszú pályalemez-
szeletet daruznak. Így az 

állványozáshoz szükséges 
daruzási feladatok lecsök-
kennek, mivel a próbacölö-
pözés és az alépítmény-ké-
szítés ideje alatt, azzal pár-
huzamosan, műhelyben, 
technológiai kontroll mellett 

elkészíthetőek a táblák. En-
nek eredményeképpen a 
helyszínen körülbelül két 
nap alatt elő lehet állítani 
egy híd mintegy 40 méter 
hosszú pályalemezét.

QQ BNYH

Az 1,3 milliárd forint összegű projekt egy évvel ezelőtt kezdődött, 
és várhatóan 2018. szeptember végéig tart majd. Az Európai Unió 
és a magyar állam által finanszírozott beruházás két végpontját a 
Kossuth Lajos utca – Szent István út csomópontot, valamint az Elöl-
járó utca – Velencei út csatlakozást Érd Megyei Jogú Város csinál-
tatja meg a Modern Városok Program keretében a projekttel pár-
huzamosan.  A napokban a hidak mindét oldalán elkezdik a ráveze-
tő utak megépítését, ezért az ott élőktől újra türelmet és megértést 
kérnek a kivitelezők. 

A kivitelezők több dilemmával is találkoztak az építés során

Mostanra már látszik, hogyan szeli át a híd a Rákóczi és az Elöljáró 
utca közötti völgyeket
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A l epkefogó tudós
A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, vala-
mint az akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjá-
nak, a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének 
kutatóprofesszora. Kutatási területe a nanoszerkezetű 
anyagok fizikája, erre húsz évvel ezelőtt egy külön osz-
tályt hozott létre. A nemzetközileg elismert tudós mun-
kásságát március 15-én Széchenyi-díjjal tüntették ki, 
városunkban pedig az Érdi Tudományos Díjat vehette 
át. Dr. Biró László Péterrel beszélgettünk. 

n  Bálint Edit

– Sok éve városunkban él. 
Honnan és mivel érkezett a 
szülőföldjéről?

– Kolozsváron születtem, 
ott jártam iskolába, sőt az 
egyetemi tanulmányaimat 
is ott folytattam, s csak 
1990-ben költöztem át Ma-
gyarországra. Ide már fizi-
kusi diplomával és tudomá-
nyos kutatói háttérrel ér-
keztem, hiszen másodéves 
egyetemistaként elkezdtem 
a kutatómunkát a kolozsvá-
ri Izotóp és Molekuláris 
Technológiai Kutatóintézet-
ben. Érdekes témával, az 
egykristálynövesztéssel in-
dítottam. Tudniillik, az ösz-
szes drágakő, amit az ék-
szereinkben viselni szere-
tünk, mind egykristályok. A 
természet nagyon extrém 
körülmények között hozza 
őket létre, nekünk viszont 
számos alkalmazáshoz 
szükségünk van jól kontrol-
lált, laboratóriumi körülmé-
nyek között előállított egy-
kristályokra. Ez komoly ku-
tatási téma volt a 70-es éve-
kig, azóta már az iparban is 
gyártják az egykristályo-
kat. Az egyetem elvégzéséig 
tehát jómagam is a kristá-
lyokkal dolgoztam, majd mi-
után diplomáztam, az akko-
ri román törvények értelmé-
ben sem az egyetemen, sem 
a kutatóintézetben nem ma-
radhattam, így két másik út 
maradt számomra: az ipar 
vagy a tanügy. Az előbbit 
választottam, s 1984-ig 
Gyergyószentmiklóson, egy 
gép- és cserealkatrészgyár-
ban dolgoztam, ahol a minő-
ségellenőrző laboratóriu-
mokat vezettem. Később, 
igen nagy küzdelem árán 
mégis sikerült visszakec-
meregni Kolozsvárra, abba 
a kutatóintézetbe, ahol 
egyetemistaként folytattam 
kutatómunkát. 

– Jól sejtem, hogy gyer-
mekkorában még nem ter-
vezte, hogy tudós lesz…

– Az az igazság, hogy 
roppant kíváncsi kiskölyök 
voltam és már ötödikben el-
döntöttem, hogy fizikus le-
szek. Pedig akkor még az 
iskolában nem is tanítottak 
nekem fizikát. Egyedül kí-
sérletezgettem és mindenfé-
le huncutságot műveltem. Az 
egyik ilyen látványosabb 
eset az volt, amikor a nagy-
néném kerítését sikerült fel-
gyújtani. De az is nagyon 
tetszett, hogy a celluloidból 
gyártott tárgyak könnyen 
gyulladnak, és rengeteg 
égéstermék keletkezik utá-
nuk. Ilyen volt például a fog-
kefe nyele, de a mozifilm is 
ebből az anyagból készült. 
Később kivonták a forgalom-
ból, épp a gyúlékonysága 
miatt. Megesett, hogy egy 
ilyen celluloid fogkefét alufó-
liába, illetve akkori nevén 
sztaniolpapírba csomagol-
tunk és s egyik végét gyer-
tyával felhevítettük, ami 
előbb-utóbb lángot kapott a 
csomagoláson belül és úgy 
működött, mint egy kis raké-
ta. A kiáramló gázok kilőt-
ték és akár sok tíz méterre is 
elrepült a fogkefe. Persze, 
érdekelt a természet is, a bo-
garak és mindenféle apró 
élőlények, hiszen mi még 
gyermekként közelebb vol-
tunk a természethez. Ötéves 
koromig Kolozsvár egyik pe-
remén laktunk, sokat bók-
lásztam a szabadban, ezért 
igencsak elszomorított, hogy 
később a belvárosba költöz-
tünk, de a gyerekkorom na-
gyon klassz volt!

– Később sem ment el a 
kedve a fizikától?

– Nem, sőt! Úgy tapaszta-
lom, hogy a gyerekek alap-
vetően nem borzadnak el a 
fizika tantárgytól, de nem 

mindegy, miként tálalják 
nekik. Épp mostanában 
adódott számomra egy kis 
„kalóz” kísérlet az érdi Bo-
lyai János Általános Iskolá-
ban, ahol a legnagyobbik 
unokám ötödikes tanuló. 
Tavaly novemberben az osz-
tályában tartottam egy elő-
adást a lepkékről és a szí-
nekről. Meglepett, mennyire 
élvezték a gyerekek. Kíván-
csiak, aktívak voltak, érez-
tem, hogy egy hullámhosz-
szon vagyunk, azt mondtam 
el nekik, ami érdekelte őket. 
Ezen felbuzdulva, az iskola 
vezetésének egyetértésével 
Kissné Nyéki Erika tanár-
nővel belevágtunk egy kí-
sérletfélébe, s azóta már két 
másik előadást is tartottam 
a diákoknak, egyiket a re-
pülésről, a másikat meg a 
3D-és nyomtatásról, utóbbit 
a lányommal közösen, mert 
ő épp ezen a területen dolgo-
zik. Az ötödikesek nagyon 
kedvelték ezeket az órákat, 
sokat kérdeztek. Az itt szer-
zett tapasztalataim alapján 
egyre inkább kialakult ben-
nem a gyanú, hogy legin-
kább azzal rontják el a fizi-
ka oktatását, ahogy és 
amennyit mindenáron le 
akarnak nyomni a gyere-
kek torkán. Ráadásul a diá-
kok csak hetediktől kezde-
nek fizikát tanulni, heti 
másfél órában, s mindössze 
két év alatt kell elsajátítani-
uk azt a tananyagot, amit 
annak idején nekünk sok-
kal több idő alatt, 6–7 órá-
ban tanítottak meg. Renge-
teg kísérletet is bemutattak 
és magunk is végezhettünk 

néhányat, amelyek még in-
kább felkeltették a kíván-
csiságunkat. 

– Említette, hogy amikor 
válaszút elé került, az ipar 
mellett döntött. Meg sem 
fordult a fejében, hogy peda-
gógusnak áll?

– Nem, mert a szakmám-
ban rettenetesen fafejű va-
gyok! Nem tudom tolerálni, 
hogy valaki packázzon az-
zal. Nagyon hamar átláttam, 
hogy vagy én fogok emiatt az 
őrültek házába kerülni, vagy 
a potenciális tanítványaim 
fognak elmenekülni. A peda-
gógiai pályát ugyan elkerül-
tem, viszont magánúton na-
gyon sokat tanítottam, egye-
temi felvételire készítettem 
fel tanulókat, s akadtak 
olyan tanítványaim, akik ké-
sőbb maguk is továbbadták 
a tudásukat, s az ő tanítvá-
nyaikból is fizikusok lettek. 
Szóval, tudok és szeretek 
tanítani, ám nem kenyerem 
az iskolai szigor és nem ve-
szem jó néven, ha kényszer-
nek veszik a tanulást, vi-
szont, aki tudásra éhes, an-
nak szívesen elmagyarázom 
mindazt, ami érdekli az én 
tudásomból. 

– Visszakanyarodva a tu-
dományos munkájához, ho-
gyan kezdődött a nanotech-
nológiai kutatása?

– A nanotechnológiával 
gyakorlatilag azóta foglal-
kozom, amióta átköltöztünk 
Magyarországra. Kolozsvá-
ron szűkösebb eszközpark 

állt rendelkezésünkre a ku-
tatásához és az információ 
se nagyon csorgott be a 
„Ceausescu-érában”. Annak 
a híre viszont eljutott hoz-
zám, hogy megépítettek egy 
olyan mikroszkópot, amely-
lyel az atomokat is meg lehet 
figyelni. Ez rettenetesen iz-
gatott, mert akkoriban épp 
olyan dolgokkal foglalkoz-
tam, ahol fontos volt tudni, 
hogy az atomok miként he-
lyezkednek el egymáshoz 
viszonyítva és milyen köl-
csönhatások működnek kö-
zöttük. A magyarországi 
kutatóintézetben Gyulai Jó-
zsef akadémikus professzor 
fogadott, akinek a kutatási 
témája az ionimplantációval 
volt kapcsolatos, amelynek 
lényege, hogy az egyik 
anyagba úgy juttathatunk be 
egy másfajta kisebb mennyi-
ségű anyagot, hogy ennek 
atomjait elektromos töltés-
sel látjuk el. Ezek a feltöltött 
atomok – az ionok, ahogy ne-
vezik őket – amelyeket elekt-
romos térben felgyorsítunk, 
pont úgy viselkednek, mint a 
puskalövedék, bele lehet 
„lőni” őket a „megcélzott” 
anyagba. Így gyártják pél-
dául az integrált áramkörö-
ket, amelyeket a mobiltelefo-
nokban meg a számítógé-
pekben alkalmaznak. Ezen 
ionok kutatásával foglalko-
zott Gyulai professzor, így 
én is ebbe kapcsolódtam be. 
Közben megtudtam, hogy az 
intézetünkben is van már 
egy olyan nagyszerű, atomo-
kat is láttatni képes mik-
roszkóp – egy pásztázó alag-
útmikroszkóp –, így enge-

Az érdi sportcsarnok mellett fogott lepkéken végzett kutatómunkájának eredményeit a világ legismer-
tebb tudományos folyóiratai is közölték
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délyt kértem a professzortól, 
hogy az atomokkal is foglal-
kozhassak. 

– Majd leragadt ennél a 
területnél, máig ez maradt a 
kutatási témája. Mit sikerült 
kideríteni?

– Később Gyulai profesz-
szorral közösen „fociztunk” 
az atomokkal. Előbb a szén 
nanocsövek kutatásával 
kezdtünk el foglalkozni. 
Ezek kizárólag szénből álló, 
parányi csövecskék, ame-
lyek átmérője egymilliárd-
szor kisebb a méternél. Az 
arányokat úgy lehet legin-
kább szemléltetni, ha elkép-
zeljük, hogy az egy nanomé-
ter úgy viszonyul a mi hét-
köznapi világunkhoz, mint 
ahogy egy közönséges foci-
labda a földbolygó méreté-
hez. Ennyire aprócska! 
Egyébként a 20. század vé-
gén igen erőteljes kutatás 
irányult rá, rengetegen fog-
lalkoztak vele világszerte. 
Néhány fontos dolgot azon-
ban nekünk sikerült először 
megcsinálni. Észrevettük, 
hogy az ilyen parányi nano-
csövekből lehet ipszilon ala-
kú elágazásokat meg hen-
gerspirálokat létrehozni, 
amelyeket úgy kell elképzel-
ni, mint a feltekert vezetéket, 
amely a telefon hallgatóját 
összeköti a készülékkel. 
Mindezt kiválóan lehetett 
vizsgálni ez alatt a különle-
ges mikroszkóp alatt!

– A grafén is fókuszba ke-
rült. Mi az és mire jó?

– A grafént 2004-ben fe-
dezték fel, azaz készítették 
el kísérletileg, s azok a tudó-

sok, akik ezt megvalósítot-
ták, 2010-ben Nobel-díjat 
kaptak érte. Mi 2005-ben 
kezdtünk el a grafénnel fog-
lalkozni, és az említett mik-
roszkóp segítségével a vilá-
gon mi voltunk az elsők, akik 
atomi pontossággal meg-
munkáltunk egy ilyen gra-
fénlemezt. Úgy kell elképzel-
nünk, hogy a grafitceruza 
hegye olyan, mint egy kár-
tyapakli. Egymásra rétegel-
ve állnak benne az atomi 
vastag szénleme-
zek, amelyek azért 
hagynak nyomot a 
papíron, mert a 
mozgatással a le-
mezkék leszaka-
doznak és odata-
padnak a papírhoz. 
A grafén tehát csak 
az egyetlen ilyen 
„kártyalap”, az 
egyetlen atom vas-
tagságú lemez. Az 
már önmagában is 
fantasztikus, hogy 
lét rehozhat tu n k 
ilyen lemezt és ké-
pesek voltunk ato-
mi pontossággal 
megmunkálni, ki 
tudtunk belőle vág-
ni egy olyan szala-
got, amely mindösz-
sze tíz atom széles 
volt. Meggyőződésem, ha 
1990-ben valaki azt mondta 
volna nekem, hogy 15–18 év 
múlva egyetlen atom vastag 
lemezt atomi pontossággal 
meg tudok munkálni, azt 
mondtam volna az illetőnek: 
Na, menjen szépen haza és 
aludja ki magát! És lám, 
mégis sikerült! Ez fantaszti-
kus dolog volt, s azóta is rop-
pant büszkék vagyunk rá, 
mert azóta sem munkálta 

meg ezt nálunk pontosabban 
senki. Tíz éve mi tartjuk en-
nek a rekordját. Hangsúlyo-
zom: nem egyedül az én ér-
demem, hanem azokkal a 
lelkes fiatal kollégákkal si-
került létrehozni, akikkel 
együtt dolgoztam. 

– Lehet, túl aprólékos és 
időigényes a tudományos 
munka, de előbb-utóbb 
meghozza a gyümölcsét. Ön 
miként vélekedik erről?

– Elég megélni vagy akár 
csak elképzelni, milyen az, 
ha otthonunkban véletlenül 
lecsapjuk a biztosítékot, s 
egyszerre megszűnik szá-
munkra minden olyan esz-
köz, ami az életünk része: a 
hűtő, a tűzhely, a mosógép, 
tévé, fűtés, számítógép és 
még hosszasan sorolhatnám 
– hirtelen használhatatlan 
lesz. Roppant kellemetlen, 
nem igaz? Nos, ha annak 

idején, a 18–19. században 
azok a kutatók, akik az 
elektromossággal foglalkoz-
tak, nem kutatták volna ki 
az elektromosság csínját-
bínját, akkor ma is egy ilyen 
„biztosíték nélküli” állapot-
ban lennénk. Ezzel az egy-
szerű példával azt kívántam 
illusztrálni, hogy a tudomá-
nyos kutatási eredmények 
nem egy-két éves skálán be-
folyásolják az életünket, ha-
nem minimum 10–15 évbe 

telik, amíg egy laboratóri-
umban létrehozott ered-
mény átmegy a gyártásba, 
az alkalmazásba, de ez már 
nem a tudósok döntésén, ha-
nem a gazdaság szereplőin 
múlik. Gyártani nem tudok, 
csak felfedezni azt, ami ta-
lán egyszer elkészül és egy-
szerűsíti, tovább korszerűsí-
ti az életünket. Ma is szám-
talan felfedezés azért nem 
kerül széles körű alkalma-

zásba, mert senki sem látott 
benne üzletet. 

– Mivel tölti a szabadide-
jét? Mi jelent igazi kikapcso-
lódást?

– Az az igazság, hogy 
egyáltalán nem dicsekedhe-
tek sok szabadidővel, de van 
egy másik kutatási irányom, 
ami a lepkékkel kapcsolatos. 
Kevesen tudják például, 
hogy amikor kék és zöld lep-
két látunk, a színeket nem a 
szárnyak festékanyaga 
okozza, hanem a nanoszer-
kezetek, amelyek képesek 
megváltoztatni a fény terje-
dését. Úgy kell ezt elképzel-
ni, mint egy szivacsot vagy 
mint egy háromdimenziós 
csipkét, amelyben bizonyos 
színű fény „eltéved” és nem 
tud benne terjedni, hanem 
lepattan róla. Ez a visszave-
rődés okozza azt a kék színt, 
amit a lepke szárnyán lá-
tunk. Az érdi sportcsarnok 
mellett fogott lepkéken vég-
zett kutatómunkám eredmé-
nyeit összefoglaló tanulmá-
nyaimat a világ legismer-
tebb tudományos folyóiratai 
közölték. Azt vizsgáljuk, 
hogy egy-egy lepkepopuláci-
ón belül hogyan változik a 
kékség, illetve hogyan lehet 
ezt a kékséget megváltoztat-
ni, mely szerkezetek milyen 
kékeket hoznak létre. Ami a 
szabadidőt illeti, amikor épp 
van egy kis időm, s alkalmas 
az évszak is, leginkább lep-
kék után futkosok. Sőt már a 
három unokámat is sikerült 
„megfertőznöm”. Mindnek 
van lepkehálója, és ha szó-
lok, menni kell, szívesen el-
kísérnek, hogy besegítsenek 
a lepkevadászatba.

 Biró professzor március 15-e alkalmából Érdi Tudományos Díjban részesült, 
majd ugyanezen a napon a Széchenyi-díjat is átvette Budapesten. Az érdi ki-
tüntetést a nemzeti ünnep alkalmából T. Mészáros András polgármester adta 
át neki  (fotó: Boros Sándor)
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Csatornaelszámolás
Mint eddig minden évben, idén is májusban tartja éves 
küldöttgyűlését az Érdi Csatornamű Társulat. Az idei évet 
záró küldöttgyűlés azért különleges, mert a közzétett na-
pirend szerint döntés születik az elszámolásról is – érte-
sültünk Simó Károlytól. 

Erre azért kerülhet sor, 
mert március közepén végre 
megtörtént a víziközmű-va-
gyonátadás pénzügyi rende-
zése is. Ezt követően a társu-
lat intézőbizottsága összehív-
ta az ingatlantulajdonosokat 
képviselő küldöttgyűlést má-
jus 10-re. 

Mint ismert, a jogszabály-
ban előírt elszámolási eljárást 
követően a társulat megszű-
nik, a nyilvántartásokat az 
önkormányzat veszi majd át – 
hangsúlyozta Simó Károly. 
Az elszámolást azonban csak 
és kizárólag a víziközmű-tár-
sulat végezheti el, abba az ön-
kormányzatnak semmilyen 
beleszólása nincsen. Nyilván-
valóan az elszámolás során 
számbaveszik a befizetéseket 
és a beruházás érdekében tör-
tént kifizetéseket, és a különb-
ségről majd az ingatlantulaj-
donosokat képviselő küldöttek 
döntenek.

Sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy a bukott baloldali pártok 
és holdudvaruk nem tudnak 

leállni az elveszített válasz-
tást követően sem – tette hoz-
zá Simó Károly. Az interneten 
különböző vádaskodások ol-
vashatóak részükről, ame-
lyekben azért támadnak, mert 
szerintük túl sok út újult meg a 
csatornázási program során. 
A program elszámolása tavaly 
óta nyilvános, bárki számára 
elérhető az interneten is, rá-
adásul teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újságban is. 
Ennél nyilvánosabb elszámo-
lás már nem lehetséges.

Az utak építését és megújí-
tását illetően pedig bármeny-
nyire is támadnak, nem fo-
gunk leállni. Már megszoktuk 
a támadásokat, ugyanis elő-
fordult, hogy még aláírásokat 
is gyűjtöttek, hogy állítsuk le 
az útépítést. Akkor is megépít-
jük a hiányzó vízelvezetési 
rendszereket és az utakat, ha 
a baloldali képviselők nem ér-
tik meg, hogy Érden jelenleg 
ez a legfontosabb elvárás az 
itt lakók részéről – jelentette 
ki Simó Károly. n ÁdÁm

Kivirágzik a város
Nyolc-tízezer tő évelő és egynyári virágot, közel 
négyszáz tő futómuskátlit és több fát is ültet az ÉKFI 
a városban a tavaszi szezonban. 

A jó idő beköszöntével 
elindult a palántázás Érd 
közterein. A városközpon-
ti körforgalomban már tel-
jes pompájukban állnak a 
virágok, az Érd Aréna 
előtti területen földmun-
kák zajlanak – ide évelők 
kerülnek, míg a Bem téren 
levendulát ültet majd az 

ÉKFI (pótolják a kifagyott, 
elszáradt példányokat is).

Mint Mészáros Mihály, 
a közterület-fenntartó ve-
zetője lapunknak elmond-
ta, összesen nyolc-tízezer 
tő virágot ültetnek a város 
különböző pontjain, a 
kandeláberekre pedig kö-
zel négyszáz futómuskátli 

kerül. Nem maradhat el a 
faültetés sem: a Fő utcá-
ban, a trafóház előtt hat 
égerfát telepítenek, és az 
okmányiroda előtti zöld 
sávba is kerülnek cseme-
ték, ahogy a Fügefa utcai 
játszótérre is. 

– Minden játszótéren pó-
toljuk a kipusztult fákat, 
parkosítunk, és elvégez-
zük a szükséges karban-
tartást. Lecseréljük a régi 
homokot, nemcsak a tere-

ken, hanem az óvo-
dák udvarán is – tette 
hozzá az ÉKFI veze-
tője. 

A közterület-fenn-
tartó munkatársai 
megkezdték a fák, 
bokrok, cserjék met-
szését is, no meg a fű-
nyírást, amit október 
közepéig rendszere-
sen elvégeznek majd. 
A füves részeken ta-
vasszal megoldják a 
tápanyag-visszapót-
lást is – tette hozzá 
Mészáros Mihály. 

A virágosítás, faül-
tetés május közepéig 
tart, ezt követően már 
„csak” karbantartás-
ra lesz szükség. n Á. K.A virágosítás, faültetés május közepéig tart

Tav aszi várostakarítás idén is!
Április utolsó szombatjára várostakarító akciót szervez 
Érd, a helyi civil szervezetekkel együttműködve. Bár a 
tavalyi két szemétszedő akció után a város jóval tisz-
tább, mint volt, egyes területekre sajnos (ismételten) 
ráfér a takarítás.

Tavaly tavasszal közel 
négyszáz zsák, több konté-
ner és gyűjtőkocsi telt meg a 
várostakarító akcióban, 
amiben több mint száz em-
ber vett részt. Ősszel, az or-
szágos Teszedd! mozgalom-
hoz csatlakozva, kétszáznál 
is több önkéntes tisztította 
meg Érdet a lakossági és 
építési hulladéktól: több 
mint kétszáz köbméternyit 
gyűjtöttek össze az Ötvös ut-
cától a Duna-partig. Sajnos, 
a hulladék a város egyes 
pontjain újratermelődött – 
jobban mondva illegálisan 
lerakták –, így ez a tavasz 
sem telhet el várostakarítás 
nélkül.

Az április végi akció volt a 
témája a környezetvédelmi 
bizottság múlt keddi, rendkí-
vüli ülésének, amelyen az 
önkormányzat, helyi szer-
vek, civil szervezetek egyez-
tettek a várostakarításról.

– Ófaluban vannak jelen-
leg szennyezett területek, a 
Tárnoki úti kiserdőben is 
található valamennyi hulla-
dék, és kritikus a helyzet a 
Fundoklia-völgy két végén, 
azaz az M7-esnél és a Hargi-
tai utcánál – mondta la-
punknak Fülöp Sándorné, 
a környezetvédelmi bizott-
ság elnöke. 

Az ülésen felvetődött az az 
ötlet, hogy ne csak a város 

peremterületét, erdős része-
it, hanem a belső, szemetelő-
ket vonzó területeit is meg 
kellene tisztítani. 

– Mivel ezeken a részeken 
kevesebb a szemét, köny-
nyebben is gyűjthető, eze-
ket az akcióban szívesen 
részt vevő iskolák, óvodák 
takaríthatnák ki. A gyere-
kek rendszeresen részt 
vesznek a várostakarítás-
ban, most is örömmel látjuk 
őket. Természetesen várjuk 
civil szervezetek, magán-
személyek jelentkezését is. 
Kérjük a jelentkezőket, Ma-
csotay Tibort, a polgárőr-
ség elnökét, az akció koor-
dinátorát keressék, a 
30/2000-890-es telefonszá-
mon, illetve a macsotay.pol-
garorseg@gmail.com e-
mail címen – tette hozzá 
Fülöp Sándorné.

Az előzetes jelentkezésre 
nemcsak a résztvevők koor-
dinálása miatt van szükség, 
hanem azért is, mert az ÉTH 
mindenkinek biztosítja a 
kesztyűt, zsákot – ahol szük-
séges, a konténert is –, a pol-
gárőrök pedig vizet, szend-
vicseket szállítanak az ön-

kénteseknek. Mint Pató Si-
mon, az ÉTH cégvezetője 
lapunknak elmondta, a vá-
ros érzékelhetően tisztább, 
mint volt, a takarító akciók-
nak köszönhetően.

Macsotay Tibor, a Teszedd 
koordinátora lapunknak azt 
emelte ki: nemcsak önkor-
mányzati, hanem magán- és 
állami tulajdonban is van-
nak szemetes területek.

– Ezeket felméri a polgár-
őrség, a közterület-felügye-
lettel, illetve a környezetvé-
delmi bizottsággal együtt-
működve, így megtehetjük a 
szükséges lépéseket – hang-
súlyozta.

Sok szeméttel találkozha-
tunk a nem lakott ingatlanok 
kertjében is. Ilyen esetben az 
önkormányzat bírsággal 
sújthatja a tulajdonost, de ez 
ritkán fordul elő: a hivatal 
nem a büntetésre törekszik, 
hanem arra, hogy a telek is-
mét tiszta legyen – jellemző-
en ugyanis nem az ingatlan-
tulajdonos hordja tele sze-
méttel a saját udvarát. Elő-
fordul természetesen a bír-
ságolás is: mint megtudtuk, 
az elmúlt két évben a legma-
gasabb bírság, amit kiszab-
tak, közel négyszázezer fo-
rintos volt. 

Qn ÁdÁm K.

Érd idén 3–4 millió forintot tud fordítani a várostakarító akcióra – 
mondta múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A pol-
gármester hozzátette: a Modern Városok programban lesz még 
lehetőség kamerahelyek kialakítására; az újabb programrészben 
szeretnének mobilkamerákat beszerezni, amelyek segítségével el-
kaphatják az illegális hulladékotlerakókat.

Tavaly tavasszal közel négyszáz zsák, több konténer és gyűjtőkocsi 
telt meg az akcióban
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Legyen újra higgadtság és józanság
Közel nyolcezer szavazatot rabolt el más világnézetű 
pártok jelöltjeitől Csőzik László az ellenzéki választók-
ra kényszerített taktikai szavazással – jelentette ki 
Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője múlt csütörtöki 
sajtótájékoztatóján.

Simó Károly köszönetet 
mondott mindenkinek, aki 
részt vett a választáson. 
Hangsúlyozta: ilyen magas 
részvételre eddig nem volt 
példa, a választók minden ko-
rábbinál erőteljesebben nyil-
vánították ki a véleményüket 
a pártokról, jelöltekről. Az, 
hogy az országos átlagnál is 
magasabb volt a részvételi 
arány, jelzi, hogy az érdiek 
megértették a választás tétjét 
– tette hozzá a szóvivő. 

– Aradszki András és a Fi-
desz nagyarányú győzelme 

lehetővé teszi a megkezdett 
fejlesztések folytatását. Az a 
feladatunk, hogy megvalósít-
suk a város következő legna-
gyobb beruházását, az útépí-
tési programot, és most, hogy 
elült a kampány, mindenki-
nek arra kellene koncentrál-
ni, hogy ezt a munkát, azaz a 
városfejlesztést folytassuk – 
mondta Simó Károly, megje-
gyezve: jó lenne, ha vissza-
költözne Érdre a higgadtság 
és a józanság. A kampány 
vége felé tapasztalható volt, 
hogy néhány ellenzéki politi-

kai erő és az őket támogató 
internetes oldalak nagyon 
elvetették a sulykot – fogal-
mazott. 

Simó Károly a választás 
eredményeinek elemzésekor 
felhívta a figyelmet arra: Cső-
zik László, az MSZP–Párbe-
széd jelöltje közel nyolcezer 
szavazatot rabolt el más vi-
lágnézetű pártok jelöltjeitől.

– A számok azt mutatják, 
hogy Csőzik László arányai-
ban kevesebb szavazatot ka-
pott volna most, mint négy 
évvel ezelőtt az érdiek előtt 
teljesen ismeretlen, ide ejtő-
ernyőzött baloldali jelölt. Az 
az ígéret, amit Csőzik László 
tett, hogy személyében felfe-
lé fogja húzni a baloldali pár-
tok szavazatarányát, nem 

valósult meg. Ráadásul 
nyolcezer szavazatot rabolt 
el a Jobbiktól, az LMP-től 
vagy akár a Momentumtól a 
taktikai szavazással. A párt-
listákra és az egyéni jelöl-
tekre adott szavazatok kö-
zött ugyanis csak Pest me-
gye 1. számú választókerü-
letében 8000 voksnyi különb-
ség van – ennyivel keveseb-
bet kaptak a pártok jelöltjei, 
mint maguk a pártlisták. 
Országosan mandátumokat 
is veszíthettek azzal a takti-
kával, amit az MSZP kény-
szerített az ellenzéki szava-
zókra – jegyezte meg Simó 
Károly, hozzátéve: Csőzik 
László átverte a választókat, 
mert, ahogy az a kampány 
utolsó időszakában is látha-

tó volt, nem az országgyűlési 
választásra készült – nem 
volt mondanivalója az orszá-
gos témákhoz –, hanem ön-
kormányzati választási kam-
pányt folytatott. Azért vállal-
ta a kampányt, mert szeret-
ne az önkormányzati válasz-
táson indulni, a választók 
azonban annak szavaztak 
bizalmat, akinek volt monda-
nivalója az ország dolgairól, 
aki tud tenni a városért, a 
környezetéért, és aki már bi-
zonyított – tette hozzá.

Simó Károly elmondta azt 
is, hogy a Fidesz elkezdte 
leszedni a választási plaká-
tokat. Kérte a többi pártot, 
hogy – a törvényt betartva 
– gyűjtsék be ők is plakát-
jaikat. n -K-

Tisztán zajlott a szavazás
Igen nagy volt a választókedv Érden és a környéken. 
Százszázalékos feldolgozottság mellett az látszik, 
hogy az átjelentkezettekkel és a külképviseleten sza-
vazókkal együtt 82.855 felnőtt korú magyar állampol-
gár volt jogosult a Pest megyei 1-es számú választó-
körben szavazni.

Ebből 60 130-an a 83 sza-
vazókör egyikében, 2061-en 
pedig átjelentkezéssel vagy 
pedig külföldön voksoltak. 
Érvényesen végül 61 702-en 
szavaztak, közülük, mint 
ismert, 26 987-en Aradszki 
Andrásra, a Fidesz–KDNP 
jelöltjére.

A Helyi Választási Iroda 
szombaton délután tartotta 
ülését a Polgárok Házában, 
ahol kihirdették az ország-
gyűlési választás végleges 
eredményeit, valamint meg-
tárgyalták azt az esetet is, 
ami az egyik szavazat-
számláló bizottsági tag ré-
vén az országos sajtót is 
bejárta. 

Lukácsi Krisztina törté-
nete először a legnagyobb 
közösségi oldalon kapott fi-
gyelmet, majd több orszá-
gos médium is felkapta a 
hírt, miszerint a Bem téri 
óvodában működő 34. szá-
mú szavazatszámláló bi-
zottság az ugyanott műkö-
dő 41. számú SZSZB-vel kö-
zösen úgy döntött, hogy az 
óvoda kertkapuját bezárja, 
hogy a számlálást nyugod-
tan tudják végezni. A hölgy 
a Hír TV Egyenesen című 
műsorában azt mondta, le-
het, hogy korábban is volt 
már olyan, hogy a szavazat-
számlálás idején rájuk zár-
ták az ajtót, ezt azonban 
sosem vették még észre, 
mert amikor végeztek, ed-

dig mindig ki tudtak menni 
az épületből.

A helyzet tisztázására a 
Helyi Választási Iroda meg-
hívta Lukácsi Krisztinát 
szombati ülésére, azonban ő 
nem jelent meg, a SZSZB 
tagjai viszont igen. Ők jegy-
zőkönyvbe mondták, hogy a 
bizottság tagjai döntöttek 
úgy, hogy legyen zárva a 
kapu a nyugodt szavazat-
számlálás érdekében. A nyi-
tással-zárással megbízott 
személy az óvoda épületé-
ben, de egy távolabbi részé-
ben tartózkodott, telefonon 
volt elérhető. A telefonszáma 
– a még dolgozó – 41. számú 
SZSZB helyiségében volt le-
írva, amit a jegyzőkönyvve-
zető kezdett el hívni, de az 
előhívót elütötte, és így több-
szöri próbálkozásra nem 
érte el a kulccsal rendelkező 
személyt. Így később vissza-
ment, ellenőrizte a telefon-
számot, és amikor már a he-
lyes számot hívta, az óvoda 
zárásával megbízott sze-
mély 5 perc múlva megje-
lent, és kinyitotta a kertka-
put. Az SZSZB tagjai a jegy-
zőkönyvvezető szerint végig 
jó hangulatban várták a 
kapu kinyitását.

A választás jogszerű le-
bonyolítását az esemény 
nem befolyásolta, a Helyi 
Választási Iroda megállapí-
totta, hogy jogsértés nem 
történt. n BNYH

„Dolgozzunk a városért”
A választásnak vége, foly-
tatódhat a munka, amely-
nek fókuszában többek 
közt a lakóutak megépíté-
se áll – hangzott el a múlt 
szerdai polgármesteri saj-
tótájékoztatón.

Elsöprő Fidesz-győzelem 
született: Aradszki András 
megnyerte a választást, és 
ismét országgyűlési képvi-
selővé választotta Érd és 
környéke. Szeretném meg-
köszönni minden választó-
polgárnak, aki élt állampol-
gári jogával, hogy eljött, vé-
leményt alkotott – hangsú-
lyozta T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján, hozzátéve: ahogy Cső-
zik László – az MSZP–Pár-
beszéd jelöltje – is fogalma-
zott: április 8. a demokrácia 
ünnepe volt.

– Érden az országos átlag-
nál is magasabb volt a rész-
vételi arány – volt olyan sza-
vazókör, ahol a 80 százalé-
kot is meghaladta. Komoly 
legitimációt, felhatalmazást 
kapott hát Aradszki András, 
illetve a Fidesz–KDNP szö-
vetség az ország kormány-
zására. Azért tettünk meg 
mindent, hogy Aradszki 
András nyerjen, hiszen az 
elmúlt években olyan fejlesz-
tések indultak be Érden, 
amelyek a Fidesz–KDNP 
kormányzása nélkül nem 
kezdődtek volna meg, és nem 
állnánk ott, ahol állunk. 
Nem beszélve arról a szán-
dékról, amit Kósa Lajos mi-
niszter és Aradszki András 
is erőteljesen támogat: ez a 
város útjainak felújítása, 60 

milliárd forintos támogatás-
sal. Öt év alatt az összes la-
kóutat meg tudjuk e forrás-
ból építeni – hangsúlyozta a 
polgármester, megjegyezve: 
most, hogy a kampány és a 
választás lezajlott, a munká-
ra tudnak koncentrálni.

– Az első dolgunk az lesz, 
hogy azt az előterjesztést, 
amit a legutóbbi közgyűlésen 
az ellenzék támogatásával 
fogadtunk el, olyan szakmai 
szintre emeljük, hogy minél 
hamarabb elkészüljön a 
szakmai dokumentáció. Köz-
zétettünk egy munkajavasla-
tot, amely szerint a város te-
rületét 12 tömbre osztva egy-
szerre több területen kezdőd-
het meg a tervezés és a kivi-
telezés is. Ennek véleménye-
zését kértük a lakóktól, 
ugyanis nagyon sok olyan 
utca van, amely nyilvántartá-
sunk szerint pormentesített, 
ám a valóságban ezek akár 
tönkre is mehettek. Ahogy 
beérkeznek a lakossági visz-
szajelzések, megbízunk egy 
céget a felmérések elindítá-
sával. A tervezésre százmil-

lió forint áll rendelkezésünk-
re – mondta a polgármester, 
megjegyezve: a háromszáz 
kilométer földút leaszfaltozá-
sa mellett mintegy 10–20 ki-
lométernyi olyan utat is újjá-
építenek, amely ugyan asz-
faltos, de nagyon rossz álla-
potban van. 

– Hogy ez a munka aka-
dálytalanul folyhasson, jó 
lenne, ha városba visszatér-
ne a higgadtság, és végét 
tudnánk vetni a politikai vi-
táknak. Minden választás-
nak vannak győztesei és 
vesztesei – aki nem tudja a 
vereséget elviselni, az nem 
demokrata – jegyezte meg T. 
Mészáros András, hozzáté-
ve: az elkövetkező napokban 
minden párt, szervezet, 
amely indult a választáson, 
elemzi annak eredményét. 
Az önkormányzati választá-
sok csak másfél év múlva 
lesznek; addig dolgozzunk a 
városért. Kérem hát a városi 
szervezeteket, hogy Érdért 
dolgozzanak a későbbiek-
ben – zárta szavait a polgár-
mester. n Á. K.

T. Mészáros András: öt év alatt az összes lakóutat meg tudjuk építeni
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Görgei Artúr születésének 200. és az
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulójának tiszteletére

10 000 forintos ezüst (Ag.925)
Átmérő: 38,61 mm

2000 forintos színesfém (Cu75Ni25)
Átmérő: 38,61 mm

A 10 000 forintos ezüst érme
névértéken 2018. április 30-ig,
a 2000 forintos színesfém a készlet erejéig
vásárolható!

Példányszám: 5000-5000 db
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Tavaszi szél verset áraszt
A költészet napja alkalmából kérdeztünk érdieket, diá-
kokat, költőket és könyvtárosokat József Attiláról s ar-
ról, olvasunk-e manapság verseket. Utóbbira többnyire 
nemleges választ kaptunk, ami mégsem jelent közöm-
bösséget a költészet iránt, hiszen a versünnep okán 
szervezett programokon többnyire nem volt hiány az ér-
deklődő közönségben.

A Poly–Art pódiumestjén a 
költészet napja jegyében két 
kötetet mutatott be Somfai 
István, az alapítvány elnö-
ke, illetve a szerzők. Dr. Ka-
rácsony István 14. könyvé-
vel jelentkezett, némi megle-
petést is okozva, hiszen az 
eddig megszokott könnyed, 
humoros stílus most komoly-
ra fordult, a témához illően: 
a „Lépcsők” című kisregény 
vallási, hitbéli kérdéseket 
boncolgat, ám ez nem megy 
a fordulatosság kárára – 
ígérte a szerző a hallgató-
ságnak. Habos László ver-
seskötete a Hetedik címet 
viseli, ami minimum három 
dologra utal: a borítót díszítő 
Ilka Gábor-miniszobor címé-
re, aztán arra, hogy ez a 
szerző hetedik könyve, és 
végül, de nem utolsósorban 
József Attila versére. S ha 
már a számok értelmezésé-
nél tartunk, ez munka a 23 
éves Poly–Art Alapítvány 
zsebkönyvsorozatának 23. 
kötete. Habos László nem 
lepi meg olvasóit azzal, hogy 
a hit dolgaival – meg a csa-
láddal, meg a szerelemmel – 
foglalkozó verseket gyűjtött 
csokorba, tőle ez a megszo-
kott. Ahogy az is, hogy szem-
be mer nézni a léttel – írja 
Baka Györgyi az előszóban 
–, mert rendelkezik a szel-
lem szabadságával. Poly–

Art est természetesen nem 
lehet képzőművészet nélkül, 
a megszokott, rögtönzött mi-
nitárlat keretében ezúttal 
Révész Gábor festményeit 
láthatta a közönség.

*

A Vörösmarty Gimnázium-
ban még a korlátokról is ver-
sek lógtak április 11-én, a 

költészet napján. A „Tavaszi 
szél verset áraszt” című ak-
ció ötletgazdája, Pósch Ibo-
lya magyartanár elmondta, 
hogy a cél az volt, hogy a diá-
kok megtalálják az utat a köl-
tészethez, s ne tegyenek föl 
olyan kérdést,  hogy élnek-e 
ma is költők. A pedagógus 
vallja és tanítja, hogy a költé-
szet az életről szól: öröme-
inkről, bánatainkról, problé-
máinkról, érzéseinkről.  A 
gimiseknek tetszett az akció, 

megálltak, elolvasták a kira-
gasztott verseket, amelyik 
tetszett, azt többször is. A 
költészet napjához kapcsoló-
dóan koncertet adott az isko-
lában az Acoustic Light Blue 
nevű formáció, megzenésített 
verseket énekeltek, játszot-
tak a diákoknak. 

*

Az új parkvárosi közössé-
gi ház gazdái – a művelődési 
központ és városi könyvtár 
– igyekeznek beszoktatni a 
környékbelieket a számos 
lehetőséget kínáló intéz-
ménybe. Ilyen kísérlet volt a 
költészet napja apropóján 

rendezett ver-
ses jazzest 
B ö g ö t h y 
Ádám bőgős 
és Kovács 
Linda énekes 
közreműkö -
désével. A Fe-
ke t e – fe hér, 
férfi–nő című 
program ke-
retében a ver-
set és a jazzt 
ötvözték az 
előadók szo-

katlan, de igen meggyőző és 
hatásos módon. Nem beszél-
hetünk egyértelműen meg-
zenésített versekről ebben 
az esetben, mert például Vaj-
da János Húsz év múlva című 
költeményére „élőben” imp-
rovizáltak dallamot.

*
A Szociális Gondozó Köz-

pont költészet napi program-
jában nemcsak József Attilá-
ról, de Lakatos Menyhértről 

is megemlékeztek, arról a 
József Attila-díjas roma író-
ról, vagy ahogy magát jelle-
mezte: író cigányról, aki, 
akárcsak József Attila, szin-
tén április 11-én született, 
1926-ban, nagy szegénység-
ben. Legismertebb műve az 
1970-ben megjelent Füstös 
képek című regény, amely-
ben fájóan őszintén ábrázol-
ja a cigányság két világhábo-
rú közötti mindennapjait. Az 
íróra emlékezett rokona, Ba-
log Elemér író-zenész, illetve 
a Móra Ferenc Általános Is-
kola tanulói, akik festménye-
ket, rajzokat alkottak Laka-
tos Menyhért meséi alapján. 
A gyerekek munkáiból nyílt 
kiállítást Bedegi Krisztina 
tanárnő mutatta be. A rajzok  
április 18-ig  tekinthetők meg 
a régi közösségi házban, 
nyitvatartási időben. A mű-
sorban persze versek is hall-
hatóak voltak: József Attila 
és Lakatos Menyhért írásai 
mellett érdi költők – Csuka 
Zoltán, Büki Attila – verseit 
is felolvasták a Batthyány, a 
Teleki, a Móra Általános Is-
kola roma tanulói és a Fé-
szek Gyermekvédő Egyesü-
lettől érkező gyermekek.

*

A Teleki Sámuel Általános 
Iskolában és az Érdligeti Ál-
talános Iskola felső tagozato-
sai számára az érdi IRKA 
(Irodalomkedvelők Klubja) 
tartott rendhagyó irodalom-
órát. Előbbiben a gyerekek 
szavalták el kedvenc versei-
ket, majd délután egy játékos 
kvízben bizonyíthatták iro-
dalomtudásukat. Az Érdligeti 
Általános Iskola Túr utcai 
épületében pedig Somfai Ist-
ván, a Poly-Art elnöke, Daró-

czi Lajosné, az IRKA vezető-
je és Habos László olvastak 
fel verseket az IRKA tagjai-
tól, illetve Bíró Andrástól. A 
felolvasások után a gyerekek 
megzenésítve is meghallgat-
hatták a költeményeket CD-
ről Szigeti Eszter és Varga 
Zoltán előadásában.  

*

A gyerekkönyvtárban idén 
rekordszámú, több mint 
nyolcvan díjat osztottak ki a 
költészet napi rajzpályázat 
eredményhirdetésén. Az ab-
szolút fődíjat, a vándorserle-
get Kertész Gréta, a Vörös-
marty Gimnázium 7. osztá-
lyos tanulója kapta Fecske 
Csaba Macskales című versé-
nek illusztrációjáért. Mint azt 
Major Gábor Istvánné rajz-
tanár elmondta, rendkívül 
nehéz volt a döntés – amiben 
ezúttal is részt vett Karsch 
Manfred  festőművész –, de a 
zsűri igyekezett minél több 
gyermeknek jutalmat adni a 
munkájáért. n MNP-JAN

Népszerű volt a verses jazzest Bögöthy Ádám bő-
gős és Kovács Linda énekes közreműködésével

Kertész Gréta, a költészet napi 
rajzpályázat fődíjasa

2030 Érd, Angyalka u. 1/a. Korall Ház 2.
Bejelentkezés: 0620 368 1877

Horváth Kinga Katalin
Diplomás dietetikus
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57
28

81

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

333000 nnaapppp aalllaatttttttt!!!

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,
vagy a 06-23/520-117-

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely barna és fekete színben)

Polikarbonát lemez
akciós áron!

OSB
954 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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ÉRD KÖZPONTJÁBAN,
A SIKER ÜZLETHÁZBAN

32 ÉS 57 NM-ES
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.

KEDVEZŐ ÁR
+KEDVEZMÉNY!
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TELEFON:
06-20-9470307,
0620-5259922
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Mit  csinál a könyvtáros?
A szürke kardigános, szemüveges vénlányok mára el-
tűntek a könyvtárak pultjai mögül, de lehet, hogy nem is 
voltak ilyenek, csak a közvélekedés alakította ki róluk 
ezt a képet. Mint ahogy ezt is: de jó dolga van a könyvtá-
rosnak, hiszen egész nap olvashat… Ezeket a tévhiteket 
próbáljuk meg eloszlatni a könyvtárosok világnapja al-
kalmából – április 14. – a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatójával, Sebestyénné Majchrowska Ewával és he-
lyettesével, Nida Judittal.

– Tényleg, ha nem olvas 
folyton, akkor mit csinál a 
könyvtáros?

– Munkánknak sok olyan 
eleme van, amit az olvasó 
nem lát, amikor bejön köny-
vet kölcsönözni – kezdi Nida 
Judit. – Azt a kötetet, amit a 
látogató leemel a polcról – és 
persze minden más doku-
mentumot, információhordo-
zót, amit gyűjtünk –, először 
ki kell választani a hatalmas 
kínálatból, meg kell találni a 
legmegfelelőbb forrást a vá-
sárláshoz. Aztán be kell il-
lesztenünk a rendszerünk-
be, pénzügyi szempontból 
bekönyveljük, kereshetővé 
tesszük a katalógusban, el-
látjuk a szükséges „kellé-
kekkel”, mint az azonosítást 
szolgáló könyvtári jelzet, a 
tulajdonbélyegző. Ezután 
kerülhet a mű a polcra. Ez a 
folyamat még akkor is idő-
igényes, ha a számítógép a 
könyvek feldolgozását lénye-
gesen egyszerűbbé tette. 
Már nem kell minden könyv-
höz külön katalóguscédulát 
gépelni, méghozzá annyit, 
ahány helyen szerepeltetni 
akarják a művet. Az elektro-
nikus rendszerben tárolt ál-
lományban bármilyen szóra, 
szempontra keresni lehet, 
ma már a katalógusok ott-
honról is elérhetők a könyv-
tárak honlapján. A fiatalabb 
olvasók már azt sem tudják, 
hogyan nézett ki egy sokfió-
kos katalógusszekrény, a 
könyvtárak jellegzetes bú-
tordarabja.

A könyv tehát ott van a 
polcokon. És az olvasó? Jön 
és böngészget a kínálatban? 
Tájékozódási, kulturális 
szokásainkat mennyire vál-
toztatta meg az informati-
kai forradalom, a számító-
gép, az e-könyv és az okos-
telefon?

– A tájékozódási szokások 
változására valójában nin-
csen rálátásunk – mondja Se-
bestyénné Majchrowska 
Ewa –, de nyilvántartásaink 
alapján úgy gondoljuk, nin-
csen számottevő változás a 
könyvtár iránti érdeklődés-
ben. Igaz, a beiratkozottak 
száma némiképp alacso-
nyabb, mint korábban, de a 

látogatási és kölcsönzési ada-
tok nem csökkennek. Jellem-
ző, hogy egyvalaki jön el a 
családból, és visz olvasniva-
lót mindenkinek, ebben nagy 
szerepe lehet a már említett 
online katalógusnak, hiszen 
otthonról kiválasztható a köl-
csönözni kívánt könyv, s az is 
létható, hogy elérhető-e ép-
pen. Ahhoz, hogy az olvasó  
tényleg jöjjön, nem elég a gaz-
dag kínálat, a könyvtárnak 
ott kell lennie az emberek tu-

datában: rendezvények, 
programok, közösségi alkal-
mak kellenek egyrészt az ér-
deklődés felkeltésére,  más-
részt az olvasók igényeinek 
kiszolgálására író-olvasó ta-
lálkozók, pódiumesetek, elő-
adások szervezésével példá-
ul.  De mára ezek a fajta tevé-
kenységek, kimondva vagy 
kimondatlanul, a könyvtá-
rakkal szemben támasztott 
szakmai elvárások közé is 
bekerültek – mondja az igaz-
gató –, ahogy az is, hogy he-
lyet adjanak különböző kultu-
rális szerveződések prog-
ramjainak, Érden például a 
Poly–Art Alapítványnak és a 
Lengyel–Magyar Kulturális 
Egyesületnek. De az érdi vá-
rosi könyvtár adottságai – 
konkrétan a helyhiány – erő-

sen korlátozzák az ilyen lehe-
tőségeket.

– Márpedig a rendezvé-
nyek nagyon fontosak – kap-
csolódik Nida Judit –, külö-
nösen a gyerekkönyvtárban, 
ezekre nem sajnáljuk az időt 
és  az energiát, egy rajzpá-
lyázat megszervezésén és 
lebonyolításán például hosz-
szú hetekig dolgoznak a kol-
légák a kiírástól az ered-
ményhirdetésig. Felvetődik 
a kérdés, megtérül-e ez az 
energia, mondjuk abban, 
hogy így nevelődik a majda-
ni felnőtt olvasó. A tapaszta-
latok szerint nem igazán, 
könyvtárba járó az a gyerek 
lesz, akinek a szülei is olvas-
nak, akit elhoznak a könyv-
tárba, akiknél otthon is van 
könyv. Elvétve akad olyan, 
aki pusztán a gyerekkönyv-

tári foglalkozások hatására 
válik rendszeres látogatóvá.

– Egyszerre nehéz és szép 
szakma ez – foglalja össze 
Nida Judit –, egyik oldalon 
végtelenül precíznek kell 
lennünk az állomány keze-
lésében, a működtetésben, 
ugyanakkor nyitottnak kell 
lennünk az olvasók kívánsá-
gaira, szót kell értenünk ve-
lük. Ha kell, meghallgatjuk 
őket, ha kell, tanácsot 
adunk. Mindez összességé-
ben azt eredményezi, hogy a 
könyvtár nem az unalmas 
nyugalom szigete, sőt olykor 
stresszes is tud lenni a hely-
zet, s a könyvtáros legkevés-
bé olvasással tölti a munka-
idejét, noha méltán várják el 
tőle, hogy tájékozott legyen.

QQ M. Nagy

Az irodalomtörténész Toldy Ferenc írta még egyszer, réges-régen, 
hogy: „Minden könyvtárnak két lényeges alkotórésze van, egy anya-
gi: a könyvek… s egy szellemi: a könyvtárnok”
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

apróh i rd e t é s i á r ak

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,

Keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadsággg tér 12.
telefon: 06-23-520-117 e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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FELHÍVÁS
Alkotó oktatók

A Szepes Gyula Művelődési Központ második alkalommal 
rendezi meg az Alkotó Oktatók – Érd és térsége rajztanárai-

nak képzőművészeti kiállítását.
Rajzszakos pedagógusok jelentkezését várjuk két- három, tet-

szőlegesen kiválasztott, falra helyezhető alkotással  
(festmény, grafika stb.).

A kiállításon való részvételi szándékát kérjük jelezze  
2018. május 20-ig Lukács Orsolyának,

a lukacs.orsolya@szepesmk.hu e-mail címen  
vagy a 06-23-365-490/102-es melléken.

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

a Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd, Alsó u. 9.).
A kiállítás megnyitója: 2018. június 1.

Helyszíne: Szepes Gyula Művelődési Központ.
Megtekinthető: 2018. június 29-ig.

A SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT 
szeretettel meghívja 

2018. április 19-én 10órára 

A FÖLD NAPJA 
alkalmából rendezett műsorára és a 

TIARA ALKOTÓHÁZ  
tárlatának megnyitójára. 

  
A tárlatot megnyitja: Majorné Bániczki Julianna művészettanár 

Közreműködnek: Szivárvány Óvoda Őzike csoportja 
az előadást betanították: Gani Zsuzsa, Vörös Szilvia. 

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Csengettyű Együttes, 
Éltető Értékeinkért Egyesület, 

Németh Antal a Kertbarát Kör elnöke. 
 

A kiállítás 2018. április 19-től május 2-ig tekinthető meg. 
K12–17, CS 15–18 óra között 

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

Kárpátalján jártunk
Kárpátaljára látogatott márciusban az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tantestülete. A Határtalanul! pályá-
zat keretein belül megvalósuló látogatás során megte-
kintettünk számos, a magyarság számára fontos törté-
nelmi emlékhelyet, találkoztunk a szórványban élő ma-
gyarság képviselőivel.

Utazásunk kiemelt célja 
az volt, hogy személyes kap-
csolatot alakítsunk ki olyan 
határon túli oktatási intéz-
ménnyel, ahol őrzik a ma-
gyarság értékeit, közös tör-
ténelmi gyökereinkre épít-
keznek és ápolják hagyomá-
nyainkat. Ebből a célból láto-
gattunk el a Nagyberegi Re-
formátus Líceumba, ahol 
tartalmas betekintést kap-
tunk az ott zajló oktató-ne-
velő munkába, annak min-
den nehézségével és szépsé-
gével. A líceum 1993-as ala-
pítása óta semmilyen támo-
gatást nem kap az ukrán ál-
lamtól, fennmaradása az 
egyház, a helyi magyarság 
és az anyaország támogatá-
sával biztosított.

Gimnáziumunknak sike-
rült pénzbeli segítséget is 
eljuttatni a líceumba: jóté-
konysági gálaműsort szer-
veztünk, ahol kértük a tisz-
telt szülők, támogatóink 
hozzájárulását a líceumnak 
szánt adomány bővítéséhez. 
1000 euró értékben támogat-
tuk a líceum egyik termének 
digitalizálását.

Hálásak vagyunk, hogy 
ezt a nemes célt nagymér-
tékben támogatták a tisztelt 
szülők!

Ellátogattunk a Felső-Ti-
sza vidékére is. Megnéztük 
az egykori ugocsai Várme-
gyeháza épületét, amelyben 

ma Nagyszőlős egyetlen ma-
gyar tannyelvű középiskolája 
működik. Huszton az egykori 
vár romjaihoz látogattunk el, 
amelyek Kölcseyt is megih-
lették Huszt című versének 
megírására. Ma a várat szin-
te teljesen benőtte a növény-
zet, de az még romos állapo-
tában is nagyszerű látványt 

nyújt. Megnéztük a város ren-
dezett központját, református 
templomát. A helyi tiszteletes 
bemutatta a szórványban élő 
magyarság helyzetét, kitért a 
megmaradást jelentősen 
megnehezítő körülményekre 
is: a nehéz gazdasági helyzet-
re és az ebből fakadó elván-
dorlásra, az állam erősödő 
ukránosítási törekvéseire, a 
magyar nyelvű oktatás és hit-
élet problémáira. 

Az ott-tartózkodásunk 
harmadik napján sikerült 

Munkács és Beregszász tör-
ténelmi múltjával és neveze-
tességeivel megismerked-
nünk. Nagy élményt nyújtott 
a munkácsi vár meglátoga-
tása, amely Kárpátalja leg-
szebb történelmi műemléke. 
Az utóbbi években felújított, 
szakszerűen restaurált vár 
a vidék egyik legérdekesebb 
látnivalója.

Tartalmas és élmények-
ben gazdag napokat töltöt-
tünk a kárpátaljai magya-
rok között. Testközelből lát-
hattuk a Kárpátalján élők 
nehéz és küzdelmes minden-

napjait, a gazdasági nehéz-
ségeket, az ottani magyarok 
harcát a megmaradásukért. 
Jó lenne, ha ebben a – sok-
szor kilátástalannak látszó 
– helyzetükben figyelemmel 
kísérnénk sorsuk alakulá-
sát, lelki és anyagi támoga-
tásunkkal is hozzájárul-
nánk közösségeik fennma-
radásához. 

Homoki Árpád laborvezető
Érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium

Csoportkép a huszti emlékműnél

Miért fontos a gyepszellőztetés? 
A talajlazító és fűszellőz-

tető feladata, hogy eltávolít-
sák a fűnyírás során kelet-
kezett vagy elhalt fűszálak-
ból képződött filcesedett ré-
teget valamint, hogy lazít-
sák a talajt, a gyökérállo-
mányt, ezzel biztosítva a 
talaj vízbefogadó képes-
ségét és levegőztetését. A 
gyepszellőztető gereblyé-
zés elvén működő forgó 
drótokból áll. A filcese-
dett réteg elzárja a külvi-
lágtól a pázsitot illetve 
melegágya lehet a gyepet 
veszélyeztető kórokozók-
nak. A pázsit elszíneződik 
vagy akár ki is pusztulhat. 
A fűszellőztetést tavasszal 
és ősszel ajánlott elvégezni, 
frissen vágott fű után. A 
gyepgondozás elengedhe-
tetlen része a talajlazító 

munkálatok elvégzése is. A 
talajlazítás célja, hogy a fű 
gyökeréhez friss oxigén jus-
son. A talajlazító hengerén 
kések találhatóak, melyek a 
talajban 2-3 cm mélyen füg-
gőlegesen átvágják a sűrű 

gyökérzetet, ezzel lazítva a 
pázsitot és teret engedve az 
oxigénnek és a friss hajtá-
soknak. A talajlazítási mun-
kálatok elvégzésének aján-
lott időpontja megegyezik a 
gyepszellőztetés időpontjai-
val, így ezt is tavasszal és 
ősszel célszerű elvégezni.

TŰZIFA
TTűűzziiffaa rröönnkkbbeenn
ééss kkaallooddáábbaann!!

ÉÉrrdd, FFeellssőőuuttccaa 3311/AA •• 0066330099550099881166 •• wwwwww..ttuuzziiffaakkeerr..hhuu
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MMoollnnáárr ééss TTáárrssaa KKfftt..
MMunkavédelmi áruház
Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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Szabó T. Anna a nemek közötti 
hatalmi viszonyokkal foglalkozó 
Töréstesztje az írónő négy ver-
seskötete után az első novellás-
kötete, amely 2016 őszén jelent 
meg a Magvető Könyvkiadónál. 
A szerző saját meghatározása 
szerint a benne szereplő műfaji 
forma átmenet a szerepversből 
a prózába. A szinte verssűrűsé-
gű novellákat balladanovellák-
nak hívja, hiszen szerkezetükkel 
ezekre emlékeztetnek.

„Az eleven, zsigeri novellák-
ban súlyosan traumatizált nők 
próbálják túlélni a hétköznapo-
kat, tortát sütnek és baba-mama 
fórumra regisztrálnak, titokban 
ünneplik a házassági évforduló-
jukat és továbbviszik az anyjuk-

tól örökölt mintát. Mire a kötet 
végére érünk, épp úgy érezzük 
majd magunkat, mint a törés-
teszteknél használt felnőtt mű-
anyag bábu, miután nekicsapták 
a betonfalnak. Szabó T. Anna 
ugyanis mindent tud a női lé-
lekről” – írja róla a Könyvesblog. 
A novellákban megjelenő indu-
lat viszont nemektől független, 
s minden történetben lezajlik 
egy-egy „törésteszt”: ha nem egy 
tárgy, akkor az ember törik.

Az ábrázolt kapcsolatok nem 
egyértelműen feketék és fehé-
rek, mert bár vannak az életünk-
ben olyan kiélezett helyzetek, 
amikor szinte elkerülhetetlen 
a sarkítás, az ilyen helyzeteket 
beszélgetésnek, önvizsgálatnak 

kell követnie, csakis így marad-
hatnak el vagy gyógyíthatóak 
be a fentebb említett törések. 
Szabó T. Anna önvizsgálatnak is 
szánta ezt a kötetet, amely az ő 
indulatait tükrözi.

Nem könnyedén szórakozta-
tóak ezek az írások, sokat megélt 
asszonyi sorsok mutatkoznak 
meg bennük. Megértésükhöz 
jelentős élettapasztalat vagy 
magas fokú beleérző képesség 
szükséges, olyan érett szemé-
lyiség, aki tudja, a párkapcsolat 
időnként kőkemény munka is – 
mindkét fél részéről.

Gondolkodós, saját életünk 
problémáival is szembesítő kö-
tet a Törésteszt, de aki elolvassa, 
gazdagabb lesz általa!

KÖNYV

Szabó T. Anna: Törésteszt
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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
SZÍNHÁZ
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
KERTBARÁTKÖR
Növény és szaporítóanyag  
cserebere
„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
KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉRDI KÖZÖSSÉGE
Klubnap
Április 24-én, kedden 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

PROGRAMOK
ÖKOFILMKLUB
A Föld sója
A film vetítését követően beszélgetés 
meghívott vendégekkel
Április 20-án, pénteken 19.30 órakor
VERNISSZÁZS
A Képzőművészek Érdi 
Közösségének kiállításmegnyitója
Április 21-én, szombaton 18 órakor

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan
15 órakor
Kondicionáló torna
16.30 órakor
Lélekfitnesz
18 órakor
Babahordozó Klub
Április 23-án, 10 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

ELŐZETES
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 óráig

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 prog-
ramja, Herman Ottó Vándor Tanösvény, 
kézműves foglalkozások
Április 21-én, szombaton 14 órától
CSILLAGÁSZATI KLUB
Csillagparti
A csillagászat napja tiszteletére az Érdi 
Csillagászati Klub távcsöves kitelepülést 
szervez Tárnokon, a Bolha FTSE Berki utcai 
focipályáján. A programra az erdi.csillaga-
szati.klub@gmail.com e-mail címen lehet 
jelentkezni. Az érdeklődők a csillagparti 
napján 18 óráig kapnak tájékoztatást, hogy 
a derültségi viszonyok alapján meg lehet-e 
tartani a távcsöves kitelepülést.
Április 21-én, szombaton 20 órától
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Járványos megbetegedések Érden 
1829–1831 között
Lehoczki Zsuzsanna előadása
Április 24-én, kedden 17 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás 
természetbarátoknak
Április hónapban
PROGRAM
Egy szentéletű lengyel herceg 
magyarországi kalandjai
Kázmér herceg háborúja Mátyás király 
ellen. Dr. Tringli István előadása
Április 25-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással
Április hónapban
VERSMONDÓVERSENY
Alsó tagozatosoknak 13 órakor, 
felső tagozatosoknak 15 órakor
Április 25-én, szerdán
BABA-MAMA KLUB
Április 27-én, pénteken 10 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
FINISSZÁZS
Fényjáték 
Botos Péter szobrász kiállítászáró eseménye. A 
művésszel beszélget Emőd Péter
Április 20-án, pénteken 19 órakor
VERNISSZÁZS
Kóka Ferenc emlékkiállítás
A tárlatot megnyitja Szakolczay Lajos 
művészetkritikus. Közreműködik Bajovics 
Milán hegedűművész
Április 27-én, pénteken 18 órakor
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Április 23., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 FTC Rail Cargo Hungária–Érd 
20:40 Kor Kontroll percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 4/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Április 24., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Gyárfás István Quartet 
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–BKV ELŐRE  
23:40 Műábránd
 0:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15 Híradó
 0:30 Tűzijáték

Április 25., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 5/90. rész
21:00 szabadulás nélkül 
 dokumentumfilm 16 éven felülieknek! 
21:40 sztárportré 148. rész

22:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:40 Fény-kép
 kulturális magazin 
23:10 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

Április 26., CsÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 148. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Kisvárda KC
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 27., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll percek 
20:20 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film 
21:20 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

Április 28., 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 sztárportré 148. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 szabadulás nélkül 
 dokumentumfilm 16 éven felülieknek!  
22:30 Bibliai szabadegyetem 4/90. rész
 dokumentumfilm
23:30 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

Április 29. VAsÁrNAp
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film 
22:00 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:30 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:00  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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Az óvodai beiratkozásról
Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Műve-
lődési Bizottsága a 2018/2019. nevelési évre 
az Önkormányzat által fenntartott óvodákra 
az alábbi beíratási időpontokat határozta 
meg:

2018. április 23. (hétfő) 8–18 óráig;

2018. április 24. (kedd) 8–17 óráig.
Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájába 
(2030 Érd, Tárnoki út 58–62.) és az Erdőszéle Tag-
óvodába (2030 Érd, Favágó u. 63.) a beiratkozás az 
Érdi Szivárvány Óvodában (2030 Érd, Hegesztő u. 
2–8.) biztosított. A többi intézmény esetében az 
óvodai beiratkozás a körzeti óvodában történik.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, doku-
mentumok:
•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

igazolvány, 
•	 a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazol-

vány,
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,
•	 a gyermek taj-száma. 

(A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
29. § (14) bekezdése alapján: A polgár köteles 
a személyazonosító igazolvány kiadását 
igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a 
személyazonosságát igazoló hatósági igazol-
vánnyal. A cselekvőképtelen kiskorú törvényes 
képviselője köteles biztosítani azt, hogy a 
kiskorú polgár személyazonosságot igazoló 
hatósági igazolvánnyal rendelkezzen.)

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésé-
re vonatkozó jogszabályokról:
•	 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § 
(2) bekezdése szerint a gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

•	 A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztés-
ben és gondozásban is teljesíthető.

•	 A jegyző a gyermeket a szülő kérésére – kü-
lön eljárásban – az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyer-
mek az ötödik életévét betölti, felmentheti 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja.

•	 Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, az 
óvodai beiratkozásra meghatározott időtar-
tam kezdő időpontjáig nyújthatja be kérel-
mét a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, 
továbbá a kérelem másolatát a kötelező 
felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

•	 Amennyiben a napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek az óvodakö-
telezettségét külföldön teljesíti, a szülők 
kötelesek arról az óvodai beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

•	 Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, 
ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll 
és óvodakötelezettségét a jövőben külföl-
dön teljesíti. 

•	 Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a 
gyermeket elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők 
szabad intézményválasztási jogukat az 
óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad 
férőhelyek függvényében.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüg-
gő eljárás szabályai:
•	 A nevelési-oktatási intézmények mű-

ködéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján 
az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvé-
teli kérelemnek helyt adó döntését írásban, 
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését 
határozati formában közli a szülővel legké-
sőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot 
követő huszonegyedik munkanapig. 

•	 A Nkt. 37.§-38.§-ai alapján az óvoda 
döntése ellen a szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást 
megindító kérelmet nyújthat be az óvo-
davezetőnél. Az eljárás során a települési 
önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és 
hoz másodfokú döntést. 

Az óvodai nevelésben való részvételi kötele-
zettség nem teljesítése esetén alkalmazha-
tó jogkövetkezmények: a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési 
eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kor-
mányhivatal járási hivatala folytatja le.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai felvétele: a sajátos 
nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába 
való felvételhez a szakértői bizottság javaslata 
szükséges.
Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, Edit u. 3.) és tagóvo-
dáiban:
•	 azon sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése, akik a megismerő funkció vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdenek és/vagy in-
tegrálható beszédfogyatékosak (valameny-
nyi tagóvodában és a székhelyóvodában),

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik érzékszervi fo-

gyatékosak hallás tekintetében, a Fácán 
Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 35.) 
fejleszthetők,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik, értelmi fejlődés-
ben akadályozottak vagy autista tüneteket 
mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában (2030 
Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő 
u. 2–8.) és tagóvodáiban:
•	 azon sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése, akik a megismerő funkció vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdenek és/vagy in-
tegrálható beszédfogyatékosak (valameny-
nyi tagóvodában és a székhelyóvodában),

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik testi fogyatékos-
sággal élnek, az Érdi Szivárvány Óvoda 
székhelyóvodájában (2030 Érd, Hegesztő u. 
2–8.) fejleszthetők,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek, akik érzékszervi fogyaték-
kal élnek (látás tekintetében), a Kisfenyves 
Tagóvodában (2030 Érd, Erkel Ferenc u. 4.) 
fejleszthetők,

•	  azok az integrálható, sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik autista tüneteket 
mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában 
(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B.) fejleszt-
hetők.

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pu-
mukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, 
Riminyáki út 17.) biztosított.
Az óvodák, tagóvodák felvételi körzetét a Közne-
velési és Művelődési Bizottság 12/2018. (III.14.) 
KÖMÜB határozata tartalmazza. 
A körzeteket tartalmazó dokumentum 
megtekinthető: a www.erd.hu/FONTOS/Felvé-
teli Körzetek (iskola, óvoda) címszó alatt.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közérdekű közlemény

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvodába történő beíratásról
Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési 
évre az Önkormányzat által fenntartott Pu-
mukli Német Nemzetiségi Óvodában az aláb-
bi beiratkozási időpontokat határozta meg: 

2018. április 23. (hétfő) 9–17 óráig;

2018. április 24. (kedd) 9–16 óráig.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, doku-
mentumok:
•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

igazolvány,
•	 a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazol-

vány,
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,
•	 a gyermek taj-száma.
Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésé-
re vonatkozó jogszabályokról:

•	 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekez-
dése szerint „Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendel-
kező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

•	 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodába a gyermek – e törvény-
ben foglalt kivétellel – harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, 
a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján: „A gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-

kozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és ma-
gánfenntartású intézmények esetében a fenntartó 
– a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti, fel-
mentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.”
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüg-
gő eljárás szabályai:
•	 A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) 
bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai 
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó dönté-
sét írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó 
döntését határozati formában közli a szülővel 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határna-
pot követő huszonegyedik munkanapig. 

•	 A Nkt. 37.§-38.§-ai alapján az óvoda dönté-
se ellen a szülő a közléstől számított tizenöt 
napon belül jogorvoslati eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az 
óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a 
fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 

•	 A szabálysértésekről és szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a 
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabály-
sértést követ el. A szabálysértési eljárást a me-
gyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le. 

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda felvé-
teli körzete: Érd Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területe.
Az intézmény sajátos nevelési igényű gyer-
mekek felvételére az alapító okirata szerint 
nem jogosult.

Közérdekű közlemény
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Meghívó
Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 

Társulat Küldöttgyűlésére
Az ülés helye: Érd, Alsó u. 3 (Polgárok Háza).

Az ülés kezdetének időpontja: 2018. május 10-én 18 óra
A tervezett napirendi pontok:

1. A Társulat 2017. évi mérlege és beszámolója, valamint a 2018. évi 
pénzügyi terve;

2. Beszámoló az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat és Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési 
Megállapodás végrehajtásáról;

3. Elszámolási eljárással kapcsolatos döntések;
4. Egyebek.

Amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés nem lesz hatá-
rozatképes, változatlan napirenddel és helyszínen 2018. május 
17-én 18 órára hívjuk össze a Küldöttgyűlést.

Szabó Béla elnök

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

feldolgozó könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
•	 gyűjteményszervezés, állo-

mányvédelem;
•	 nyomtatott dokumentumok 

tartalmi és formai feltárása;
•	 állományellenőrzés;
•	 statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, könyvtáros, informati-

kus könyvtáros;

•	 könyvtári, feldolgozói – leg-
alább 1–3 év szakmai tapasz-
talat;

•	 gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.

Elvárt kompetenciák: jó szintű 
Szikla könyvtári integrált rendszer 
alkalmazása.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 diploma másolata;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 

hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők megis-
merhetik.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. május 16. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Sebestyénné 
M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 
23 365 470-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebes-
tyénné M. Ewa részére a sebestye-
newa@csukalib.hu e-mail címen 
keresztül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. május 28.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a benyújtott pályázatok alapján 
legalkalmasabbnak tűnő jelöltek 
szóbeli meghallgatása után vezetői 
döntés születik a munkatárs kivá-
lasztásáról.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.csukalib.hu honlapon 
szerezhet.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd Felnőttkönyvtár

olvasószolgálati könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: olvasószolgálati könyvtá-
rosi feladatok ellátása.
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:
•	 könyvtáros, felsőfokú képesítés;
•	 gyakorlott szintű informatikai 

rendszerismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 főiskola, magyar, történelem, 

egyéb humán szak;
•	 angol nyelvből alapfokú C típusú 

általános nyelvvizsga, társalgási 
szintű nyelvtudás;

•	 olvasószolgálati gyakarlat – leg-
alább 1–3 év szakmai tapasztalat;

•	 gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.

Elvárt kompetenciák: 
•	 jó szintű önálló munkavégzés, 

rugalmasság, pontosság, jó kom-
munikációs készség;

•	 jó szintű Szikla integrált könyvtári 
rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 felsőfokú képesítés, könyvtárosi 

diploma;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. június 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a +36 23 365 470-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebes-
tyénné Majchrowska Ewa részére a 
sebestyenewa@csukalib.hu e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok 
alapján legalkalmasabbnak tűnő 
jelöltek szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a munkatárs 
kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. május 25.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a csukalib@
csukalib.hu honlapon szerezhet. 
A Közigállás publikálási időpont-
ja: a pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a munkáltató által 
az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei

könyvtáros asszisztens,  
segédkönyvtáros

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő, heti 30 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 olvasószolgálatos feladatok 

ellátása;
•	 gyűjteményszervezés;
•	 állományvédelem, állomány 

ellenőrzése;
•	 statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 érettségi, OKJ könyvtári asz-

szisztens;
•	 könyvtáros – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű internetes 

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, 
gyakorlott szintű Szikla-rendszer 
ismerete.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 könyvtáros asszisztens vagy 

segédkönyvtárosi bizonyítvány;

•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 

hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők megis-
merhetik.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. május 30. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a +36 23 365 470-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebestyén-
né M. Ewa részére a sebestyenewa@
csukalib.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok 
alapján legalkalmasabbnak tűnő 
jelöltek szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a munkatárs 
kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
csukalib.hu honlapon szerezhet.
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#livestreetarterd
Május első hétvégéjén második alkalommal rendezik 
meg Érden a Live Street Art fesztivált Érd főterén. A 
Szepes Gyula Művelődési Központ az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzattal karöltve idén is meghirdette alkotói 
pályázatát street art témakörben mindazok számára, 
akik kedvet és elhivatottságot éreztek a műfajjal kap-
csolatban. Az IFÖ pedig egy film- és fotópályázattal 
hangol az eseményre.

Fodor Enikő, az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat diák-
polgármestere a  Faceboo-
kon videoüzenetben  jelen-
tette be, hogy selfie-versenyt 
hirdetnek, amihez készítet-
tek egy street art stílusban 
készült fotófalat is, amelyet 
az érdi főtéren állítottak ki. 
A vállalkozó kedvűeknek 
nincs más dolguk, mint ké-
szíteni egy fotót a selfie-fal 
előtt, és feltölteni a saját Ins-
tagram-profiljukra, még-
hozzá úgy, hogy használják 
a  #livestreetarterd és a 

#livestreetselfie felirato-
kat.

A legjobb képek készítői 
között a fellépők által dedi-
kált bögréket sorsol ki az 
IFÖ.

Várják a fiatalok a filmes 
pályázatokat is a „Hétköz-
napi hősök” kategóriában. 
Egyénileg és csapatban is 
lehet nevezni maximum 5 
perces rövidfilmekkel. A vi-
deókat az erd.ifjusagi.on-
kormanyzat@gmail.com 
címre kell elküldeni, április 
30-án 23.59-ig.  n BNYH

A streetart selfie-fal a főtéren a gloriette alatt található

Új bakancsokat kaptak  
az érdi mentők
Egy tárnoki környezetvédelmi vállalat volt az ötletgaz-
da, aztán más cégek, sőt civilek is csatlakoztak ahhoz a 
kezdeményezéshez, hogy az érdi mentőállomás dolgozói 
a biztonságos munkavégzéshez megfelelő munkavédel-
mi bakancshoz jussanak. Az OMSZ által előírt minden 
elvárást kielégítő lábbeliket péntek kora reggel adták át 
az érdi mentősöknek.

Januárban Kalocsán volt 
egy hasonló kezdeményezés, 
miszerint egy civil összefo-
gás eredményeként a kalo-
csai mentőállomás dolgozói 
támogatásban részesültek, 
és így jutottak megfelelő vé-
delmi képességgel rendelke-
ző lábbelikhez. 

Egy tárnoki környezetvé-
delmi cég ügyvezetője, Göl-
les Máté maga is egy civil 
mentőegyesület tagja, ezért 
gondolt arra, hogy megpró-
bál összefogni más cégeket 
és civileket annak érdeké-
ben, hogy az érdi mentősök-
nek megfelelő cipőket tudja-
nak venni. Ötletét azonnal 

felkarolta egy munkavédelmi 
ruházatot forgalmazó vállal-
kozás, aki felajánlotta, hogy 
beszerzési áron biztosítja a 
bakancsokat. A kezdeménye-
zéshez végül több mint tízen 
csatlakoztak, és így 25 pár 
lábbelit tudtak vásárolni a 
civilek az érdi mentőknek.

Bántó Béla, az Érdi Men-
tőállomás vezetője elmond-
ta, hogy valamennyi bajtár-
sának jutott a bakancsból, 
előzetesen az adományozók 
felvették velük a kapcsola-
tot, volt lehetőségük felpró-
bálni is a cipőket, hogy min-
denkinek a lehető legkényel-
mesebb legyen a lábbeli. Az 

állomásvezető megköszönte 
az adományt, s elmondta, 
hogy nagyon jólesik nekik, 
hogy nem feledkeznek meg 
róluk a hétköznapokban az 
emberek. – Jó érzés, hogy fi-
gyelnek ránk, hogy tudják, 
hogy itt vagyunk, hogy szá-
míthatnak ránk, és ehhez 
megpróbálják a lehető leg-
jobb körülményeket előte-
remteni nekünk.

Van még a macikból is.
2016 év végén alig egy hó-

nap alatt több mint 1100 da-
rab plüssmackót gyűjtöttek 
össze civil édesanyák abból 
a célból, hogy minden Dél-
Pest Megyei mentőautóban 
utazó gyermeknek plüss-
mackót adhassanak az orvo-
sok a biztonságérzetük nö-
velésének érdekében. Az or-
szágban több mint 20 éve in-
dult az a kezdeményezés, 
hogy valamennyi mentőau-
tóba plüssállatokat kezdtek 
el gyűjteni az emberek, mert 
bizonyított tény, hogy a ki-
csik egy számukra ismeret-
len vagy ijesztő helyzetben 
könnyebben megnyugsza-
nak, ha van valami, ami az 
otthon vagy az édesanyjuk 
által nyújtott biztonságra 
emlékezteti őket. Bántó Béla 
az Érdi Újságnak elmondta, 
van még macijuk, a program 
sikeresen működik, a gyere-
kek nagyon örülnek a kis 
plüssnek, nekik pedig jó, 
hogy ezzel meg tudják nyug-
tatni a kicsiket.

Qn Ba HajNalka

25 pár lábbelit kaptak az érdi mentőállomás dolgozói

Szomorú�szívvel�tudatjuk,�hogy

aki
a

dr.�Balázs�Dénesné,�született�Sprincz�Vilma,

egy�életen�át�társa,�segítője�és�támogatója�volt
dr.�Balázs�Dénesnek, Magyar�Földrajzi�Múzeum�alapítójának,

2018.�március�25-én,
életének�91.�évében�végleg�eltávozott�közülünk.

Temetése�2018.�április�24-én�kedden�14�órakor�lesz�az�Érdi
köztemetőben az

evangélikus�vallás�szertartása�szerint.
(2030�Érd,�Júlia�u.�8.,�bejárat�az�Ercsi�út�felől)

Gyászolják:�testvére�Sprincz�Emma,�rokonai
és�a�Magyar�Földrajzi�Múzeum�munkatársai.

Az�elhunytat�Érd�MJV�Önkormányzata�saját�halottjának�tekinti.

Táviratcím:�Magyar�Földrajzi�Múzeum,�2030�Érd,�Budai�út�4.

“
”

(Jób�19,25.)

Mert�én�tudom,�hogy�az�én�megváltóm�él,

és�utoljára�az�én�porom�felett�megáll.
Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

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

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

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael attila,
a hétfői és szerdai napokon

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

Telefon:  
522-300/297-es mellék
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Gátőrök futottak Érden
Átlagban percenként 1,04 kilométert futottak, azaz 2030 
perc alatt 2129 kilométert tettek meg az érdi futók a vá-
ros irányítószámának megfelelő perchosszúságú mara-
toni közösségi váltófutáson.

Idén is összejött az eredeti 
cél, azaz percenként több 
mint egy kilométert futott az 
a nagyjából ötven résztvevő, 
aki április 13-ról 14-re for-
dulva elindult a 15-e, 9.50-ig 

tartó közösségi váltófutá-
son, amelyet az ófalusi gáton 
tartottak meg.

A 2015 óta futó sorozat ta-
valy remek eredményt ho-
zott, hiszen akkor 3280 kilo-

métert futottak össze a 
résztvevők, míg idén valami-
vel izgalmasabb volt a vég-
eredmény. – Reggel hét óra-
kor még úgy láttuk, hogy 
1500 kilométer körül van be-
írva, de volt egy ultrafutónk, 
aki tizenhárom órán keresz-
tül futott, ő száz kilométert 
beletett – mondta Muk And-
rás, vagyis Róka Koma, a 

közösség i futás 
szervezője, aki a 
vele készített inter-
júnk után kapta 
meg az információt, 
miszerint összesen 
2129 kilométerrel 
zártak.

A futás mellett 
azért a bulihangu-
latból sem volt hi-
ány. Mint a szervező 
is hangsúlyozta, ez 
nem verseny, a cél 
az, hogy szépen, 
nyugodt tempóban 
együtt fussanak. – 
Napközben nagyon 
sokan voltak kint, 
éjszaka volt olyan, 
amikor csak a „gát-

őrök” futottak kint, az egy 
kicsit húzós volt, de megvolt 
a hangulata a madárcsicser-
gésnek és a napkeltének – 
fűzte hozzá Muk András.

A résztvevők között volt 
Simó Károly, Érd Megyei 
Jogú Város alpolgármestere, 
aki kétszer tíz kilométert 
tett hozzá az idei végered-
ményhez. –  Ismét megmutat-
ták az érdi futók, hogy szere-
tik Érdet és a törzsfutóhe-
lyüket, az érdi gátat, és ami-
kor arról van szó, akkor kö-
zösen is tudnak egy szép 
nagyot alkotni – mondta 

Simó Károly. – Ez alapvetően 
arról szól, hogy feszegessük 
a határokat, amikor négy 
éve elindult, akkor az Ultra-
balatonra való felkészülés 
kapcsán indult el, hogy mo-
dellezzük, milyen egy napon 
belül többször futni. Aztán 
megéreztük a hangulatát. 
Semmivel össze nem hason-
lítható, amikor a Duna-par-
ton éjjel a tűz mellett jó han-
gulatban beszélgetünk. Van 
egy buli része is és van, ami 
a teljesítményről szól – ösz-
szegzett az alpolgármester. 

QQ Domi

Erősödő Életfa
Hogyan érheti el céljait egy civil, fogyatékkal élő gyer-
mekeket nevelő anyukákból álló csoport, amely a kaci-
fántos gyermekeknek szeretne jobb, biztonságosabb jö-
vőt? Például egy különleges tréning segítségével. Ez a 
csapatépítést célzó tanfolyam most zárult az Életfa Cso-
port Egyesületben.  

Érzelmekkel teli, különle-
ges élmény volt ez a tanfo-
lyam. Félig-meddig szomorú, 
mégis rengeteget adott. Tu-
datosult bennem, hogy job-
ban részt szeretnék venni az 
Életfa egyesület munkájá-
ban, olyan aktívan, ahogy a 
második gyermekem szüle-
tése előtt tettem. A tréning-
nek köszönhetően ötletek fo-
galmazódtak meg bennünk, 
hogy min változtassunk, ho-
gyan osszuk le egymás közt 
a szerepeket, tennivalókat, 
és hogy aktivizáljuk magun-
kat – így fogalmazta meg a 
tízfős haladó csoport egyik 
tagja, Melinda, mit köszön-
het a különleges tréningnek. 

A kiscsoportos tanfolya-
mot az Életfa Csoport Egye-
sület szervezte, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
és az FSZK nonprofit kft. tá-
mogatásával. Tavaly már in-
dítottak élményfeldolgozó 
tréninget azoknak az édes-
anyáknak, akik sajátos neve-
lési igényű, fogyatékkal élő 
gyermeket nevelnek; a négy 

alkalomból álló, többórás ta-
lálkozók ahhoz segítették 
hozzá a szülőket, hogy elfo-
gadják és feldolgozzák azt, 
hogy az ő gyermekük más. 

Idén az élményfeldolgozó 
tréning mellett elindítottak 
egy szervezeti jellegű cso-
portot is.

– Az előbbi csoportban a 
személyes élményfeldolgo-
zás, a szerepek tisztázása, a 
család érzelmi struktúrája, 
a szociális kapcsolatok háló-
ja került feltérképezésre e 
négy alkalom alatt, és az is, 
hogy a sérült gyermek elfo-
gadása a családtagok részé-
ről milyen mértékű. Akik ta-
valy részt vettek ezen a tré-
ningen, most a – mondjuk így 
– haladó csoportban folytat-
hatták: ez már a szervezet-
fejlesztésről szólt, és azt cé-
lozta, hogy segítse az adott 
célt vállaló közösséget, azaz 
az Életfa egyesületet belső 
viszonyaik rendezésében, 
vezetési struktúrájuk kiala-
kításában. A csoport tízfős 
volt, és nagyon lelkesen dol-

goztak – mondta lapunknak 
dr. Pintér Gábor főiskolai 
tanár, a tréning vezetője.

– Az Életfa egyesületben 
munkálkodók a saját, kaci-
fántos gyermekeiknek sze-
retnének szebb, jobb, bizto-
sabb jövőt. Érintett szülő-
ként belevágni egy érdek-
képviseleti szervezet létre-
hozásába, és a semmiből 
létrehozni egy építő közös-
séget, hatalmas feladat, ami 
érzelmi feszültségekkel, ag-
godalommal is jár – a munka 
hátterében ugyanis a saját 
gyermekük sorsának, jövő-
jének biztosítása áll – muta-
tott rá a pszichoterapeuta, 
hozzátéve: amennyiben lehe-
tőség nyílik rá, szeretnék 
folytatni a tanfolyamot. 

– Sokkal összetartóbbak 
lettünk, jobban átéltük, mi-
ért is jött létre az Életfa, ki-
ki végiggondolta, milyen 
szerepe van ebben, és lelki-
ekben is megerősödtünk – 
mondta lapunknak Tarsoly 
Anikó, az Életfa egyik ala-
pítója. Az egyesület egyik 
nagy célja, hogy az önkor-
mányzat, illetve a szociális 
ágazat és a tankerület se-
gítségével megoldást talál-
janak a kacifántos gyerme-
kek nappali ellátására és 
fejlesztésére – jelenleg 
ugyanis Érden nincs olyan 
intézmény, amely a súlyo-
san és halmozottan fogya-
tékos gyermekeket fogad-
ná. Hogy ez megoldódjon, 
szeretnék kérni az ország-

gyűlési képviselő segítsé-
gét is – tette hozzá Tarsoly 
Anikó. 

– Ötletünket sokan támo-
gatják. Azt szeretnénk elér-
ni, ha kidolgozott terv és 
megoldás is születne – zárta 
szavait.

Az Életfa Csoport amel-
lett, hogy a nappali ellátás 
létrehozásán munkálkodik, 
több közösségi programot, 
találkozót is szervez, ame-
lyek nemcsak a kacifántos, 
hanem az egészséges csalá-
doknak is szólnak. Április 
elején kutyás terápiás fog-
lalkozást tartottak, május-
ban pedig pikniket szervez-
nek tagcsaládjaiknak, illet-
ve minden érdeklődőnek.

QQ ÁDÁm

Az érdi futók nagy családja idén is parádés hangulatban tartott ki 
2030 percig

Éjjel ún. gátőrök biztosították, hogy folyamatosan fusson valaki

A tanfolyam még jobban összekovácsolta a családokat 
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Pró báld ki, csináld meg, ismerd meg! 
Ezzel a mottóval, immár harmadik alkalommal rendez-
ték meg országszerte a Szakmák éjszakáját múlt pénte-
ken, 166 településen, köztük Érden is, délután hat és 
este tíz óra között. A Kós szakképző iskolában nemcsak 
az intézményben oktatott szakmákkal, hanem az integ-
rált oktatással és az álláskereséssel kapcsolatban is 
tájékoztatást kaptak az érdeklődők.

Főleg továbbtanulás előtt 
álló, hetedikes diákok – illet-
ve a már felvett nyolcadiko-
sok – és szüleik látogattak el 
a Szakmák éjszakájára, de 
jöttek olyan felnőttek is, 
akik szívesen vágnának bele 
egy új szakmába. A rendez-
vény remek alkalom volt 
arra is, hogy a vizsgák előtt 
álló diákok gyakorolják, el-
mélyítsék és bemutassák tu-
dásukat.

– Vendéglátóipari szakkö-
zépiskolában szerettem vol-
na továbbtanulni, de a szüle-
im lebeszéltek. Gimnáziumi 
érettségi után főiskolai dip-
lomát szereztem, jelenleg 
egy irodában dolgozom, de 
továbbra is nagyon érdeklő-
döm a szakács és a cukrász 
szakma iránt. Kisgyermeke-
im vannak, ha időm engedi, 
szeretnék szakmát is sze-
rezni, főleg, hogy ezt esti 
rendszerben, ingyen is meg-
tehetem – mondta érdeklődé-
sünkre Viktória, aki a gyer-

mekeivel érkezett a Szak-
mák éjszakájára.

A népszerű szakmák mel-
lett hiányszakmákat is be-
mutattak az intézményben, 
például a szerszámgyártást, 
meghívott cégek segítségé-
vel. – Szeretnénk motiválni a 
fiatalokat arra, hogy ezt a 
magasan kvalifikált és jól fi-
zető szakmát sajátítsák el. 
Kell az utánpótlás – pótolni 
kell az öt-tíz év múlva kiöre-
gedő munkatársakat – mond-
ta Kalocsai Ferenc, az Uni-
tool-Plastic Kft. tulajdonosa, 
aki úgy látja: e szakma iránt 
alacsony az érdeklődés, és 
már az nagy előrelépésnek 
számít, hogy a Kós iskola 
ilyen osztályt indított. Idén 
már a Szakmák éjszakáján is 
többen érdeklődtek a szer-
számgyártás iránt.

– Munkatársaink számító-
gép-vezérlésű gépeken dol-
goznak, egyedi darabokat 
gyártanak – ez a munka tu-
lajdonképpen acélszobrá-

szat, látványos, és cseppet 
sem monoton munka. Magas 
színvonalú matematikai és 
rajzismeretek, jó térlátás kell 
ehhez a szakmához, no meg 
ambíció, szorgalom – zárta 
szavait.

A Szakmák éjszakája moz-
galmas hetet zárt a szakisko-
lában. Múlt kedden rendez-
ték a Kós-kupát – a középis-
kolák labdarúgó-bajnoksá-
gán idén a VMG lett a győztes 
–, különféle versenyeken vet-
tek részt a diákok, no meg a 
Kós-napon, amit 1995 óta tar-
tanak. Ekkor vette fel ugyan-
is Kós Károly nevét a 220-as 
Szakmunkásképző. 

Csütörtök délelőtt autógu-
mi-hajítás, origami-készítés, 
szabadulószoba, elsősegély- 
és zsonglőrbemutató, és sok 
más különleges program vár-
ta a diákokat. Az iskola külső 

előadókat, vendégeket is be-
vont, így történelmi és pénz-
ügyi előadásokkal, nyelvi 
versenyekkel színesítették a 
választható programok kö-
rét. Ellátogattak a diákokhoz 
a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság munka-
társai is, egy toborzó rendez-
vénnyel – ilyet első alkalom-
mal rendeztek az iskolában.

– A katasztrófavédelem fel-
építését, munkáját mutattuk 
be a diákoknak, és azt, mi is 
egy tűzoltó feladata – mondta 
érdeklődésünkre Csámpai 
Attila szóvivő, akitől meg-
tudtuk azt is: az érettségi-
zett, 18 éven felüli, büntetlen 
előéletű fiatalokat várják a 
tűzoltó pályára. A jelentke-
zőknek a fizikai és pszicholó-
giai vizsgálatokon is meg kell 
felelniük. – A lányok jelentke-
zését is várjuk, hiszen, ha a 

vonulós részen nem is, de 
egyéb szakterületeken dol-
goznak hölgyek is a kataszt-
rófavédelemnél – tette hozzá 
Csámpai Attila.

A Kós-napon osztották ki a 
különféle tanulmányi verse-
nyeken kiemelkedő helyezést 
elért diákoknak az elismeré-
seket is, és a nyitó műsorban 
felléptek az iskola tehetségei. 
Dózsa Lajos köszöntőjében a 
mértékről és az értékről be-
szélt, Kós Károly életművét 
felidézve. Mint hangsúlyozta: 
az iskola névadója nemcsak a 
művészetben, az építészet-
ben alkotott maradandót, ha-
nem tulajdonságai révén – 
becsület, erkölcs, tisztesség 
– is példaként állítható a mai 
diákok elé. A Kós-nap a nyug-
díjas pedagógusok találkozó-
jával zárult.

QQ ÁdÁm K.

Életerős érdiek
A tizenkilenc éves Vitalitás klub tucatnyi alkalommal 
megrendezte már az egészségügyi szűréseket, előadá-
sokat, alternatív gyógyászati lehetőségeket felvonultató 
Vitalitásnapot. Idén szombaton várták egész napos 
programmal az érdeklődőket a Szepes Gyula Művelődé-
si Központban. 

Életerő – magyarul ezt je-
lenti a vitalitás szó, és így 
már érthető, hogy a rendez-
vényen az egészségügyi szű-
rővizsgálatoktól a kártyajós-
láson át a táltosdobolásig 
számtalan tudományos és 
ezoterikus programmal, elő-
adóval és kiállítóval talál-
kozhattak az érdeklődők. 
Mint Szunyogh János fő-
szervező lapunknak elmond-
ta, céljuk az volt, hogy a nyu-
gati orvoslás és az alternatív 
gyógyászat közti szakadékot 
eltüntessék, és megmutas-
sák, hogy az utóbbi hogyan 
tudja segíteni az előbbit. 

Dr. Vecsei Magdolna (Dr. 
Romics László Egészség-
ügyi Intézmény) a megnyi-
tón azt hangsúlyozta: a diag-
nózis felállítása a modern 
kori orvostudomány felada-
ta, ahogy a kezelés is, a ter-
mészetgyógyászat pedig en-
nek kiegészítőjeként és nem 
helyettesítőjeként támogat-
hatja a beteg gyógyulását. 

– Azon dolgozunk, hogy 
ezt a kettőt integráljuk – 
mondta lapunknak. 

Horváth József molekulá-
ris genetikus, rákkutató, aki 
CBD, kannabidiol és a rák 
címmel tartott előadást, szin-

tén azt hangsúlyozta: számos 
olyan alternatív terápia van, 
amit csodaszernek  állítanak 
be, de legyünk óvatosak, 
mert egyik sem csodaszer – 

ugyanakkor léteznek hatásos 
alternatív gyógymódok is. 

A Vitalitásnapon nagyon 
nagy volt az érdeklődés. 
Ahogy egy idős hölgy megfo-

galmazta: fontos, hogy az 
ember ne folyton gyógyszert 
szedjen, hanem saját maga 
is tegyen az egészségéért.

QQ Á. K.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény munkatársai vérnyomást, vércukrot és koleszterinszintet is mértek

Hiányszakmákat is bemutattak az intézményben, például a szerszámgyártást

A napokban lezárul a felvételi eljárás a középiskolákban. A Kósban 
idén ötszáz felé közelít a jelentkezők száma (a jelentkezéseké pedig 
– hiszen több szakot is megjelölhetett egy-egy nyolcadikos – eléri 
a kilencszázat is). A gyerekek általában rokonszakmákat jelöltek 
meg – tudtuk meg Tériné Pataki Magdolna szakképzésért és felnőtt-
oktatásért felelős igazgatóhelyettestől.

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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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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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

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

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

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

ingyenes vállalati buszjáratok.

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.
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Érdi termelő üzem
keres kiemelt kereseti

lehetőséggel
kétműszakos munkarendbe

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

Amit elvárunk:
precíz munkavégzés

Amunkavégzés helye: Érd

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

email címen vagy
a06-30-335-8307
telefonszámon lehet.
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AMAPEI Kft.
sóskúti gyárába keres:

Matricázási feladatok
ellátására munkatársat

Érdeklődni:
Bálint Imre+36-30/328-1925.

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

Előny:
•angol nyelvtudás.

Automata-gépsor kezelőt
Feltételek:
•gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély

Előny:
•Sóskút vagy környéki lakóhely.

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

címekre kérjük elküldeni.
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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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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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.

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

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

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

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

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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

57
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Ha örökbe fogadná 
Szederkét vagy Mo-
nifát, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Szederke 5 év körüli, barátságos, 
azonosító nélkül talált kistestű 
szuka kutyuska, törpe spitz keve-
rék. Eredeti tulajdonosa nem je-
lentkezett, így ivartalaníttattuk, 
és már új, szerető gazdit keres. 
Emberszerető, jóindulatú, benti 
tartásra vihető.

Monifa 4–5 éves, ivartalanított 
szuka, terrier keverék. Talált ku-
tyaként került a menhelyre, na-
gyon félt először, de már barátsá-
gos, megpróbál újra bízni az em-
berekben. Kistestű, embercentri-
kus, imád labdázni, egyedüli ked-
vencnek is ideális.

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Kedves
Olvasóink!

Tájékoztatjuk
Önöket, hogy az
Érdi Újság 2018.
május 2. (szerda)

helyettmájus 3-án
(csütörtök)
jelenik meg.

Szerkesztőség
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

ÁLLÁST KÍNÁL

Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

XXXXXII. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,

E-Mail: recyclen@recyclen.hu
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))
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A Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény

Egynapos Sebészeti osztályára

Műtősnőt
keres (részmunkaidőben is).

Érdeklődni:
0620- 3268-863 vagy

a06(23)365-232/144-es telefonon,
Szabó Julianna intézetvezető főnővérnél.
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Fényképes önéletrajzát
a summa.profit@gmail.com címre kérjük.

Prosperáló könyvelő irodába keresünk
Könyvelő

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

Bp.XI.-ker-i nem dohányzómunkahelyre.

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

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.

Takarítónőt keresünk nappalos
műszakba törökbálinti iroda-
házba. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal lehet a barba-
ra.bodo@hu.issword.com ema-
ilcímen.

A DMH Magyarország Kft. keres
raktárost targonca vezető vizs-
gával. A munkavégzés helye:
Harbor Park Logisztikai köz-
pont. Érd. tel.: 30/817-0323

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)

Érdligeti vendéglátóhely váltó-
társat keres pultos munkakör-
be. 06-20-9655984

Költöztetéshez keresek beugró
rakodót 1500-1800 Ft/óra bére-
zéssel. Tel.: 06-30-2001-426

Keresek kőműveseket és építői-
pari segédmunkásokat. 06-30-
9-348008

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

CSALÁDI HÁZ

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

Családi ház eladó. 06-23-377-576

ALBÉRLET

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

TELEK

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

INGATLAN

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

KIADÓ INGATLAN

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

AUTÓ/MOTOR

56
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68Roncs autó felvásárlás
a legjobb áron! Bontási
igazolással, elszállítással!

06-30-329-1839

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
28

90

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

Házhozjáró állatorvos Érden. Ve-
szettség elleni védőoltás, féreg-
telenítés, főleg kutyáknak. +36-
20-2166-979.

VEGYES

Új grillsütő, Karancs gáztűzhely,
tollpárna, paplanok, ágynemű-
tartó, 2 ágyneműtartós heve-
rő+1 ágy, világosbarna cserép-
kályha, könyvek, képek, háló-
zsák, csőmenetmetsző garnitú-
ra, Bosch láncfűrész, vegyes ké-
ziszerszámok, ruhák, cipők ela-
dók. 06-23-365-991, 06-30-
5688942

50-es, 60-as, 70-es évekből búto-
rokat vásárolnék készpénzért,
mindent megnézek! Valentin
06-70-282-5381

Hűtőszekrény, fagyasztóláda,
szőnyegek és fürdőszobabútor
eladó. 06-23-377-576

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

Sörpad, 70*220 cm asztallal ela-

dó. 06-20-238-9243

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

57
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 57

28
57

VÁLLALKOZÁS

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

zöldHulladék elszállítás, kisebb bontások.
BÁRMIT, BÁRMIKOR,

HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396,
06-20-318-4555

57
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

91
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Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052

56
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 56
20

03
56

92
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

56
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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Ács- és kőművesmunkát,

0630/566-90-51

57
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00

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

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

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

56
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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

56
93
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Ács-kőműves vállal pincétől a te-
tőig mindenfajta munkálato-
kat, aszfaltozást, stb. 06-70-
908-9578

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

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

93
31

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

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

AKCIÓ!

mlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

Hom
λD=0,039W/mk!

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

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet

57
28

83

399
799
1199

λD=0,035W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot
akció

raktárról!

5 cm 1929 Ft/m2

6 cm 2114 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2484 Ft/m2

10 cm 2854 Ft/m2

12 cm 3224 Ft/m2

14 cm 3594 Ft/m2

15 cm 3779 Ft/m2

16 cm 3964 Ft/m2

18 cm 4334 Ft/m2

20 cm 4704 Ft/m2

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

15 cm 6310 Ft/m2

Homlokzati kôzetgyapot
Hôszigetelô rendszer

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

6 cm 2411 Ft/m2

7 cm 2630 Ft/m2

8 cm 2849 Ft/m2

10 cm 3282 Ft/m2

12 cm 3725 Ft/m2

14 cm 4163 Ft/m2

15 cm 4382 Ft/m2

16 cm 4601 Ft/m2

18 cm 5039 Ft/m2

20 cm 5477 Ft/m2

57
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
Csomagolási munka – Törökbálinton
40 nap munkavégzés után garantált ajándék!
Samsung Galaxy Tab vagy Samsung Galaxy mobiltelefon
vagy BOSCH MUM Robotgép közül lehet választani, részletekről
és a pontos feltételekről tájékozódjon 06-20/366-39-93-as telefonszámon!

Érdeklődni 06-20/366-39-93-as telefonszámon vagy jelentkezését
a kívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

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

Megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk
ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító, adminisztrátor

munkakörökre érdi székhelyünkön!

21apróhirdetés  | 2018. április 18. |
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Nag yon fájó vereség
A hajrában szerzett két góljával óriási meglepetésre 
győzött a Tintahalak SE-Szabadkikötő az Érdi VSE 
ellen az NB III Nyugati csoportjának 23. fordulójában. 

Aktívan kezdett a vendég 
Érdi VSE, amely több játéko
sát, a múlt héten eltiltását 
töltő Németh Gábor Vince 
mellett a nem százszázalé
kos Melczer Vilmost, vala
mint Kalmár Domonkost 
és Füzér Zoltánt is nélkü
lözte a Tintahalak ellen. En
nek ellenére a mérkőzés ele
jén számos ziccer adódott 
Limperger Zsolt együttese 
előtt, s ha kicsivel jobb a 
helyzetkihasználása a ven
dégeknek, akkor fél óra el
teltével már többgólos 
előnybe kerülnek, mégis a 
szünetre gól nélküli döntet
lennel vonultak a csapatok.

A fordulás után ugyan az 
érdiek továbbra is aktívak 
maradtak, ám a védekezés
re s a kontrákra építő ha
zaiak is többször eljutottak 
Kertész Ferenc kapujáig. 

Amíg az érdiek küzdöttek a 
vezetés megszerzéséért, 
addig a Tintahalak egy 
kontra után a 83. percben 
előnybe kerültek, amikor 
jobb oldalon léptek meg, 
majd a középre adott labdát 
Wágner Richárd passzolta 
a kapu üresen maradt ré
szébe (1–0).

A hajrában az érdiek 
küzdöttek az egyenlítésért 
– Pintér Nikola kiállítása 
miatt immár emberhát
rányban –, de a hosszabbí
tásban egy kontrából Kó
nya Benjáminhoz került a 
labda, a lábai közé beszorí
tott labda miatt a játékveze
tő az érdi tizenhatoson be
lül közvetett szabadrúgást 
ítélt, amelybe ugyan a sor
fal és Kertész Ferenc is be
leért, de Németh Gábor lö
vése utat talált a vendégka

NB III, Nyugati csoport, 23. forduló
THSE-Szabadkikötő–Érdi VSE 2–0 (0–0)
Gólszerzők: Wágner (83.), Németh G. (92.)
Kiállítva: Pintér N. (88.) 

Fel e érdi  
a válogatottnak
Tizenhat sportoló képviseli Magyarországot a bulgá-
riai Plovdivban április 26. és 30. között megrendezésre 
kerülő szumó Európa-bajnokságon. A magyar váloga-
tott több mint felét, tíz főt az Érdi Spartacus delegálja.

Lehetne több is – mond
hatnánk némi iróniával a 
hangunkban, hiszen az 
Érdi Spartacusból Kovács 
Bence is kivívta a szumó
sok kontinensviadalán való 
szereplés jogát, ám ő idő
közben a birkózók U23as 
és felnőtt válogatottjába is 
bekerült, így – ugyan ő is 
Bulgáriába utazik – Rusé
ban az 55 kilogrammosok
nál képviseli a magyar bir
kózást egy nemzetközi ver
senyen.

Mellette viszont tíz érdi 
teljes erőbedobással készül 
a szumóEbre, hiszen Ber
ta Mike és Buzás Patrik a 
70 kilósoknál az U21es, az 
U23as és felnőtt korosz
tályban is dohjóba lép. Dél
czeg József ismét nagyot 
fogy(ott), s a 85 kilogram
mosoknál indul el mindhá
rom korosztályban. Ugyan
ebben a súlycsoportban 

Végh Richárd „csak” az 
U21esek és U23asok kö
zött lesz érdekelt.

A 2017 legjobb magyar 
szumósának választott Mol
nár Tamás a 100 kilósoknál 
az U21ben és az U23asok
nál, míg a felnőtteknél 115 
kilóban vesz részt a konti
nensviadalon. Továbbá Var
ga Dániel (100 kg) és Ta
más Patrik (115 kg) az 
utánpótláskorúaknál verse
nyez. Emellett még Molnár 
Tamás és Tamás Patrik az 
U21esek nyílt küzdelmei
ben is megméreti magát.

A lányok közül felépült 
sérüléseiből Sipos Boglár
ka, így 55 kilóban ő is ott 
lesz az U21esek és U23
asok versenyein, míg Le
mák Diána a felnőtteknél 
szerepel. Varga Lilien 60 
kilóban mindhárom kor
osztályt bevállalta.

QQ  dB

Két  második hely az ob-ról!
Harmos Boldizsár és Kis-
Kasza Arabella is ezüstér-
met szerzett a Hódos Ta-
más Sportcsarnokban ren-
dezett U11-es tollaslabda 
országos bajnokságon! Az 
Érdi VSE négy U11-es és 
két U17-es játékossal kép-
viseltette magát.

A kisebbeknél Harmos 
Boldizsár, Körmendi Ger
gely és Zsarnai Milán, va
lamint KisKasza Arabella 
ragadtak ütőt, míg a na
gyobbaknál az U15ös válo
gatott KisKasza Miklós 
mellett Györgylőrincz 
Krisztina volt érdekelt. Az 
U11es fiúknál Harmos Bol
dizsár egészen a döntőig 
menetelt, ahogy a lányoknál 
KisKasza Arabella is, ám a 
fináléban mindketten ki
kaptak, így ezüstérmesek 
lettek, míg Körmendi Ger
gely és Zsarnai Milán remek 
játékkal épphogy lecsúszott 
a dobogóról, miután mind
ketten a negyeddöntőig me
neteltek. Az U17es korosz
tályban KisKasza Miklós és 
Györgylőrincz Krisztina in

dult. Előbbi kapcsán hang
súlyos, hogy ő még U15ös 
korosztályba tartozik, míg 
utóbbi is csak nemrég lépett 
korosztályt. A nagyobbak
nál viszont más a lebonyolí
tás is, hiszen itt már nincs 
csoportkör, hanem csak fő
tábla van. A sorsolás szeszé
lye pedig, hogy KisKasza 

Miklós nagy riválisával ke
rült szemben.

Az érdiek legközelebb Pé
csen, az U13asok országos 
bajnokságán indulnak, ahol 
a két korosztályos váloga
tott, Schvirján Zsófia és 
Zsarnai Marcell mellett 
Flórián Bence lesz érdekelt.

QQ domoNkos

Fordulatos meccs volt
Fordulatokkal tarkított, rendkívül kiélezett mérkőzé-
sen a hajrát jobban bírta a vendég Kozármisleny, amely 
kilenc ponttal győzött a BKG-VMG DSE vendégeként a 
férfi kosárlabda NB II (harmadosztály) Nyugati csoport-
jának 22. fordulójában.

Nem volt könnyű helyzet
ben a házigazda VMG DSE a 
Kozármisleny elleni mérkő
zésen, egyrészt azért, mert 
a vendég Baranya megyei 
együttes ugyan szintén a kö
zépmezőnyben helyezkedik 
el, ám a mérkőzés előtti 138
as győzelmi mérlege inkább 
a felső régióba tartozik. 
Másrészt azért is nehéz volt 
a hazaiaknak, mert Kern Pé
ter jobb keze több helyen el
törött, míg Bosnyák Tamás 
a mérkőzés napján leforráz
ta tenyerét, így ő sérülten 
vállalta a játékot.

Ennek ellenére remekül 
nyitottak a hazaiak, akik az 
első negyedben többször is 
tetemes előnybe kerültek, 
ám a pihenőre csak kétpon
tos előnnyel vonultak. A má
sodik negyedben is többször 
elléptek Valaczkay Gábo
rék, de a vendégek ismét visz
szakapaszkodtak. A nagy
szünet után pedig hiába volt 
már 36–29es előnyben is az 
érdi együttes, egy 12–0s 
szériával fordított a Kozár

misleny. Innentől kezdve pe
dig futottak az eredmény 
után a Nyitrai Ákos által ve
zérelt VMGsek. 

A hajrában viszont elfo
gyott a mindössze nyolc játé
kossal felálló házigazda, s 
kilenc ponttal, 61–52re ka
pott ki. – Sajnos az a forgató
könyv már mérkőzések óta, 
hogy az élcsapatok ellen 35 
percig egálban tudunk lenni, 

de mivel kevesen vagyunk, 
nem tudunk eleget cserélni, 
emiatt elfáradunk a végjá
tékra. A védekezésünk me
gint jó volt, az viszont, hogy 
ötven pontot dobunk hazai 
pályán, senki ellen nem fo
gadható el – nyilatkozta Va
laczkay Gábor, a BKGVMG 
DSE játékosedzője.

Az érdi kosárlabdázók 
legközelebb Dombóváron 
lépnek pályára április 21én, 
míg a következő hazai mér
kőzésen, április 29én 16 
órakor a sereghajtó Dunaúj
várost fogadják.

QQ dB

Harmos Boldizsár a diákolimpiai arany után az ob-n ezüstérmes lett 
 (fotó: Domonkos Bálint)

Hiába szórta meg magát Nyitrai Ákos (labdával), kikapott a VMG... 
 (fotó: Domonkos Bálint)

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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MASTER GOOD SE

GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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A Kohászt is  
legyőzte az Érd
Szinte végig vezetett, ám az izgalmas végjáték miatt 
„csak” egygólos győzelmet aratott az ÉRD a Dunaújvá-
ros ellen a K&H női kézilabdaliga 20. fordulójának rang-
adóján. 

Jól kezdett Szabó Edina 
együttese, hiszen a hetedik 
percben Krpezs-Slezák Ka-
tarina két és Kisfaludy 
Anett egy góljával 3–0-ra lé-
pett meg a Fejér megyei rivá-
listól. Ezt követően azonban 
György László tanítványai 
is elkapták a fonalat, s szűk 
negyedóra után már 8–7 volt 
az állás. A félidő második fé-
lében ismét többször meglé-
pett a házigazda, de a Ko-

hász nem akart leszakadni, 
így a szünetre kétgólos érdi 
előnnyel tértek a felek (15–
13).

A fordulás után az érdiek 
kapták el előbb a fonalat, 
Krpezs-Slezák révén pedig 
már 20–16-ra vezettek, de 
egy négygólos szériával 0–0 
után egyenlítettek Kazai 
Anitáék. A hajrá előtt pedig 
egyre kiélezettebbé vált a 
mérkőzés, mivel hiába veze-

tett hol egy, hol két góllal az 
ÉRD, a DKKA rendre vissza-
jött a meccsbe. Sőt, az utolsó 
tíz percet két Kiss Nikolett-
gól nyitotta, ám az utolsó 
percben ismét egyenlítettek 
a vendégek Molnár Beatrix 
duplájával, ám hiába, mert 
az ÉRD-nél Coralie Las-
source eldöntötte a két pont 
sorsát (28–27).

Az ÉRD győzelmével öt-
pontos előnybe került a Du-
naújvárossal szemben, azaz 
a hátralévő hat bajnokiján 
(FTC – idegenben, Kisvárda 
– otthon, Kecskemét – ide-
genben, Vác – otthon, Fehér-

vár – idegenben, Budaörs – 
otthon) hét pontot kell sze-
reznie – amennyiben a 
DKKA is minden mérkőzését 
megnyeri –, hogy sorozatban 
hatodszor bronzérmes le-
gyen az NB I-ben. – Nagyon 
fontos mérkőzés volt, nagyon 
fontos két pont volt a tét, na-
gyon örülünk a győzelem-
nek. Szívből remélem, hogy 
Andjela Bulatovicsnak 
nincs komoly problémája – 
nyilatkozta Szabó Edina. – 
Nehéz meccs volt, úgy gon-
dolom, hogy nem játszottunk 
nagyon jól, de fontos, hogy 
csapat voltunk és koncent-

ráltunk és miénk a két pont  
– mondta magyarul az ÉRD 
szerb jobbszélsője, Krpezs-
Slezák Katarina, aki a mér-
kőzésen szerzett kilenc gól-
jával már 158 találatnál jár 
az idei NB I-ben, míg minden 
sorozatot figyelembe véve 
214-szer volt eredményes.

Az ÉRD legközelebb ápri-
lis 21-én, 15 órakor az FTC-
Rail Cargo Hungaria ellen 
lép pályára az Elek Gyula 
Arénában, míg a következő 
hazai mérkőzését április 25-
én, szerdán, 18 órakor a Kis-
várda Master Good SE ellen 
vívja.

K&H női kézilabda liga, 20. forduló

ÉRD–DUNAÚJVÁROSI KKA 28–27 (15–13)
ÉRD Aréna, 1700 néző. V: Andorka, Hucker
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 9 (1), Kiss N. 4, A. Bulatovics, Kisfaludy 
4, Signaté 4, C. Lassource 3. Csere: Foggea (kapus), Roberts 1, Szabó 
L. 1, Tóth G. 2, Gávai. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása. 7. p.: 3–0. 13. p. 7–5. 22. p.: 13–8. 28. p.: 13–
12. 37. p.: 20–16. 43. p.: 20–20. 52. p.: 26–23. 56. p.: 27–24.
Kiállítások: 2, ill. 8 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 1/–

Krpezs-Slezák Katarina a bajnokságban túl a 150, a szezonban a 200 gólon  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

puba (2–0). Az érdiek így 
óriási meglepetésre kétgólos 
vereséget szenvedtek a Tin-
tahalak vendégeként. – Az 
első harminc percben renge-
teg ziccerünk volt, nem rúg-
tuk be őket, a foci pedig 
ilyen, megbosszulta magát. 
A halottak is feltámadnak, 
fel is támadtak. Össze kell 
szednünk magunkat, hogy a 
következő időszakban le-
gyen esélyük itt maradni – 
nyilatkozta Limperger Zsolt, 
az Érdi VSE vezetőedzője. – 

Nem rúgtuk be a helyzete-
ket, ez a támadóink felelős-
sége. A második félidőben 
hiába akartunk, nyomtunk, 
egy kontrából elmentek, on-
nantól kezdve futottunk az 
eredmény után – összegzett 
Pál Szabolcs.

Az érdiek vereségük elle-
nére őrzik harmadik helyü-
ket a tabellán. Folytatás és 
javítás április 21-én, 16.30-
kor, hazai környezetben a 
BKV Előre ellen.

QQ Domonkos Bálint

Megbosszulta magát, hogy Tárkányi Gergőék (labdával) nem rúg-
ták be a ziccereket  (fotó: Balogh István)
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Aut óverseny és társastánc 
A múlt hét a Ligeti-napok jegyében telt az Érdligeti Álta-
lános Iskolában: hétfőtől péntekig versenyekkel, játékos 
vetélkedőkkel, kiállítással várták a gyerekeket. A ren-
dezvénysorozat a hagyományos Mi mit tudunk gálával 
vette kezdetét a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Volt, aki verssel, prózával, 
más tánccal, énekkel, hang-
szeres bemutatóval lépett 
színpadra április 9-én, a Li-
geti-napok nyitógáláján. A 
tanárok, diákok, szülők zsú-
folásig megtöltötték a néző-
teret, a színpadon pedig 27 
műsorszámmal mutatkoztak 
be a gyerekek.

– Ötödikes vagyok, máso-
dik éve tanulok társastán-

cot, iskolán kívül. Azért sze-
retem, mert feltölt energiá-
val. Most egy latin formációt 
adtunk elő a két legjobb ba-
rátommal. Kicsit izgultam; 
nem sokszor szoktam fellép-
ni, bár úgy néz ki, májusban 
lesz egy versenyünk – mond-
ta lapunknak Sári. 

A harmadikos József első 
osztályos kora óta táncol, több 
alkalommal is fellépett már.

– Az utóbbi versenyeken 
csak aranyat szereztem – 
árulta el a kisfiú, aki tavaly 
is fellépett a Mi mit tudunk 
gálán. Mint mondta, jólesik 
neki úgy színpadra lépni, 
hogy az iskolatársai is lát-
hatják. 

– Iskolánkban kiemelt sze-
repe van a művészeti neve-
lésnek; támogatjuk a rajzot, 
a zene- és táncoktatást; ötö-
dik-hatodikban néptáncot, 
hetedik-nyolcadikban tár-
sastáncot tanulnak a hoz-
zánk járó gyerekek, akik 
ízelítőt adhattak az órákon 
megszerzett tudásukból. 

Sok tankerületi 
szavalóversenyen 
indulnak diákjaink 
– ők is bemutatkoz-
tak most a társaik 
előtt, és egyesület-
ben táncoló, spor-
toló tanulóink is 
felléptek. Egyes 
osztályok, csopor-
tok közös bemuta-
tóval készültek 
erre a napra, nagy 
sikerrel – mondta 
lapunknak Vargá-
né Balogh Erika 
i s ko l a i g a z g at ó , 

hozzátéve: a gálában össze-
sen százötvenen mutatkoz-
tak be – volt, aki több műfaj-
ban is szerepelt –, és nagyon 
büszke a diákok színvonalas 
előadásaira.

A Ligeti-napokat ötödik 
alkalommal rendezte meg az 
iskola. Április 9-től 13-ig mó-
kás és komoly programok 
váltogatták egymást: tanke-
rületi anyanyelvi versenyt, 
illetve természettudomá-
nyos komplex csapatver-
senyt rendeztek, és helyet 
adtak a Bendegúz Tudásbaj-
nokság megyei fordulójának 
is. A költészet napja alkal-

mából rendhagyó irodalom-
órán látták vendégül az 
IRKA tagjait, és két költé-
szet napi kiállítást is meg-
nyitottak: egyet az alsósok 
rajzaiból a Diósdi úti, egyet 
pedig a felsősök technika-
órákon készített munkáiból 
a Túr utcai épületben.

Az alsósokra még egy iz-
galmas program várt a hé-
ten: egyik délután távirá-
nyítósautó-versenyt rendez-
tek számukra a tornaterem-
ben, ahol szlalompálya vár-
ta a gyerekeket. A legjobb 
versenyzőket meg is jutal-
mazták.  n ÁdÁm KatalinA Mi mit tudunk gálát idén is a művelődési házban rendezték

Több táncos produkciót is láthatott a közönség
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