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„A cikkeket kézzel, aztán egy használt villanyírógéppel írtam”
25 éves jubileumi interjú Bálint Edit újságíróval n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 16. szám    2018. április 25.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A F öld napját ünnepelték városszerte
A Magyar Földrajzi Múzeum har-

madik alkalommal rendezte meg a 
Föld napját, a családokra fókuszálva. 
A rendezvény fő témája a biodiverzi-
tás, azaz a fajok sokszínűsége, ami 
nem kap elég hangsúlyt manapság. 
Több mint hétszáz óvodás és iskolás 
látogatott el a nyolcadik Föld napi 
rendezvényre a Főtérre (képünkön), 
amit Érd városa és az Ö.T.H.É.T. 
Egyesület Pest Megyei Tagozata szer-
vezett, az ÉTH közreműködésével. A 
rendezvény fókuszában a szelektív 
hulladékgyűjtés állt; a gyerekeket ti-
zenkét állomás várta – kipróbálhat-
ták többek közt a PET-prést, a környe-
zetbarát palacktekét, versenyezhet-
tek, ki szelektálja hamarabb a hulla-
dékot, és tudásukat is tesztelhették 
az ökototón. A Szociális Gondozó 
Központ szintén számos programmal 
és kiállítással várta az érdeklődőket, 
a gyerekek megtudhatták, hogy 
számtalan megunt, kidobásra ítélt 
holmiból mutatós ékszerek, díszek 
készülhetnek.� n�3. és 18. oldal

Plakáttakarítás és várostisztítás

Még valamivel több mint két hetük van a pártoknak 
arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a köz-
területeken elhelyezett plakátjaikat – hívta fel a fi-
gyelmet T. Mészáros András polgármester múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján.  n�7. oldal

A siker titka: taps, család, szeretet

Hiába temetik időről időre az operát, mindig lesznek 
énekelni akaró emberek, s lesz értő közönségük, véli a 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő, aki a városi 
könyvtár Zenei klubjának volt vendége, akivel Lehot-
ka Ildikó beszélgetett.  n�8. oldal

Megalázó vereség a Fradi ellen

Gyalázat! – ezzel kommentálta T. Mészáros András az 
ÉRD 17 gólos súlyos vereségét. „Azt hiszem, ma nem 
voltunk abban a helyzetben és állapotban, hogy az 
eredményért tudjunk küzdeni” – értékelt Szabó Edina, 
az ÉRD vezetőedzője.  n�23. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu 57
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2030 Érd, Diósdi út 48.
Tel.: +36 30 680 5309www.erdioptika.hu

Ez nem kérdés, mert
lehet 2 az 1-ben!

...és mindezek most

-30% kedvezménnyel!
E kupon felmutatása esetén

további -5% kedvezmény!
Ajánlatunk csak április 26 - május 26. között érvényes.

Fényre sötétedő lencse,
Dioptriás napszemüveg lencse,

Polarizált dioptriás napszemüveglencse

✁

Dioptriás szemüveg
vagy napszemüveg?
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Égi g érő paszuly és denevérodú
Égig érő paszulyt ültettünk, megcsodáltuk a denevér
odút és a mesterséges fecskefészket, barangoltunk a 
vándor tanösvényen, megtanultuk, miért jobb a vessző
kosár a nejlonzacskónál, és tanúi lehettünk egy fa elüte
tésének is. A Magyar Földrajzi Múzeum Föld napi prog
ramján jártunk.

A Magyar Földrajzi Múze-
um harmadik alkalommal 
rendezte meg a Föld napját, 
a családokra fókuszálva. Ki-
csik és nagyok egyaránt ta-
láltak maguknak szórakoz-
tató elfoglaltságot: az apró-
ságokat színezők várták, 
megismerkedhettek a külön-
böző babfajtákkal, és el is 
ültethették az általuk kivá-
lasztottat a Szamóca kisker-
tész tanodában. 

– Az égig érő paszuly egy 
kastélyig ért, abban lakott a 
felhőkirály – mutatta az 
egyik kislány a pici csere-
pet, amibe a babszemet ül-
tette. Kiszínezett egy kas-
télyt is, amit hurkapálcára 

ragasztva a cserépbe tűzött. 
Így a kihajtó babszem való-
ban a várig fut majd fel, mint 
az ismert népmesében.

A nagyobbak kihalt állato-
kat – például fehérfarkú er-
szényesnyulat és szivár-
ványpapagájt – készíthettek 
vécépapír-gurigából, és ba-
rangolhattak a Herman Ottó 
Vándor Tanösvényen. Aki 
kitöltötte a múzeum Föld 
napi totóját, ajándékot ka-
pott a munkatársaktól. A 
Mese Batyu Társulat bábelő-
adása segítségével a gyere-
kek megérthették, mit jelent 
a környezettudatos életmód, 
a természetismereti játszó-
házban pedig a különféle 

madártojások és -koponyák 
mellett mesterséges dene-
vérodút is megcsodálhattak 
a gyerekek és a felnőttek.

– A denevérek egyes orszá-
gokban már divatba jöttek, 
kényszerűségből, a malária-
szúnyog elterjedése miatt. 
Egy denevér a testsúlyának 
megfelelő mennyiségű szú-
nyogot tud megenni – ezeröt-
száz-kétezer darabot is. 
Olaszországban a nagy par-
kokba ezért mesterséges 
odúkat telepítettek. Egy 
ilyen odúban több denevér is 
lakhat, csak arra kell vi-
gyáznunk, hogy legyen a kö-
zelben víz is – magyarázta 
lapunknak Sipos György 
preparátor, a természetisme-
reti játszóház vezetője, aki 
elárulta azt is: egy ilyen de-
nevérodúért nem kell Milá-
nóig menni, Érden is kapha-
tó, ahogy a mesterséges fecs-
kefészkek is, amelyek segít-
ségével kertünkbe telepít-
hetjük ezeket a madarakat. 

– A denevérek, fecskék 
környezetbarát módon irt-
ják a szúnyogot, míg a kémi-
ai gyérítéssel elpusztulnak 
más, hasznos bogarak is – 
jegyezte meg a szakember. 

Míg a kertben a különleges 
játékok folytak, a tetőtérben 
a Da Vinci Learning vetített 
filmeket a nagyobb gyere-
keknek és szüleiknek a glo-
bális felmelegedés, illetve a 
környezetszennyezés téma-
körében. 

– Múzeumunk nagyon fon-
tos küldetése, hogy felhívjuk 
a figyelmet a globális problé-
mákra. Nem elég egyszer el-
mondani, mindig ismételni 

kell: éljünk tudatosan, kör-
nyezetbarát módon, és ezt 
tanítsuk meg a gyerekeinket 
is. A kicsiknek elsősorban a 
természetet kell megszeret-
tetni – hangsúlyozta Mácsai 
Anetta, a múzeum igazgató-
helyettese, hozzátéve: az itt 
látottakat, hallottakat a gye-
rekek otthon is alkalmaz-
hatják.

– Annak a tudásnak, amit 
itt észrevétlenül elsajátíta-
nak, miközben kitöltik fejtö-
rőinket vagy végignézik a 
biodiverzitás kiállítást, 
mind-mind nagy értéke van. 
Rendezvényünk fő témája a 
biodiverzitás, azaz a fajok 
sokszínűsége, ami nem kap 
elég hangsúlyt manapság. 

Pedig gondoljunk bele, meny-
nyire fontos, hogy egy erdő 
ne csupán egy fafajból álljon, 
és minél színesebb legyen a 
körülöttünk lévő állat- és nö-
vényvilág. Ezt a fogalmat is 
körbejártuk, megismertük, 
és az érdeklődők megtud-
hatták, mi a biodiverzitás 
csökkenésének oka, és mi 
hogyan tehetünk ez ellen – 
tette hozzá Mácsai Anetta.

A múzeumkertben ezen a 
délutánon egy korai juharfát 
is elültettek; az érdeklődők 
végigkísérhették az ültetés 
folyamatát is. Ezzel a pél-
dánnyal egy, a vihar által 
kidöntött fát pótoltak a mú-
zeum munkatársai.

QQ ÁdÁm Katalin

Múzeumok Éjszakája
A Magyar Földrajzi Múzeum családi programmal legközelebb júni-
us 23-án, szombaton, a Múzeumok Éjszakáján várja az érdeklődő-
ket. Tavaly Japán világába kalauzolták el felnőtteket és a nagyobb 
gyerekeket, idén egy különleges földrész, Afrika művészete, kultú-
rája elevenedik meg egy éjszakára a múzeumkertben. 

A Mese Batyu Társulat bábelőadása segítségével a gyerekek meg-
érthették, mit jelent a környezettudatos életmód

Égig érő paszulyt is ültethettek a gyerekek a Földrajzi Múzeumban
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Huszonöt éve olvasóink szolgálatában
Bálint Edit neve ismerősen csenghet minden olvasónk-
nak, hiszen rendszeresen találkozik vele a cikkek alatt. 
Pont huszonöt éve, hogy fiatal anyukaként megjelent a 
szerkesztőségben, és azon melegében megírta első cik-
két, amit azóta több száz, sőt, ezer követett. A huszonöt 
éves jubileum alkalmából most „akasztjuk a hóhért”: 
újságírónk saját magáról, pályakezdéséről és az elmúlt 
huszonöt évről mesél az olvasóknak.

n  ÁdÁm Katalin

– Mielőtt az olvasók meg-
lepődnének, hogy az interjú-
ban (is) tegezzük egymást, 
megemlítem, hogy több 
mint tíz éve vagyunk kollé-
gák az Érdi Újságnál, furán 
hatna, ha hirtelen magázód-
ni kezdenénk. A tíz év alatt 
sok mindent megtudtunk 
egymásról, mesélted annak 
idején, hogy a Vajdaságból 
jöttél, de arról sosem beszél-
gettünk, hol születtél, ho-
gyan és miért kerültél Ma-
gyarországra.

– A Vajdaságban, egy szép 
Tisza-parti városkában szü-
lettem, Törökkanizsán. 
Édesanyámnak volt egy kis 
vállalkozása: kötött ruhákat 
készített, édesapám pedig 
ács volt. Van egy bátyám is, 
négy évvel idősebb nálam. 
Mikor tizenhárom éves vol-
tam, édesanyám kiment Né-
metországba dolgozni. A há-
zasságuk megromlott, elvál-
tak, anyukám pedig odakint 
újra férjhez ment.

– Téged és a bátyádat nem 
vitt magával?

– Minden nyaramat ott töl-
töttem, és számtalanszor 
mondta, hogy maradjak ott, 
járjak iskolába Németor-
szágban, de én kikötöttem, 
hogy magyart és magyarul 
szeretnék tanulni. Így aztán 
minden ősszel hazatértem. 
Nem apukám nevelt, hanem 
a nagynéném, taníttatásom 
költségeit pedig anyukám és 
nevelőapám finanszírozták.

– Hova jártál gimnáziumba?

– Nagybecskerekre, a ma-
gyartanárom javaslatára. 
Több szavalóversenyen in-
dultam akkoriban, nagyon 
szerettem az irodalmat. 
Gyermekkoromban még azt 
terveztem, tanítani fogok: a 

környékbeli gyerekeket ösz-
szecsődítettem, és én voltam 
a tanító nénijük. Csodálkoz-
tak is a szüleim, hogy fiatal 
lányként hogy tudom rábírni 
a nagy kamaszokat, hogy 
azt csinálják, amit én mon-
dok. Ez a tehetségem idővel 
alábbhagyott, rájöttem, a fe-
gyelmezés nem az erőssé-
gem, így aztán, miután az 
egyetemet befejeztem, „pá-
lyaelhagyó” lettem, mert ad-
digra már megszerettem az 
újságírást.

– Mikor kezdtél el írni?

– Gimnazista koromban. 
Akkor már a nagynénémmel 
éltem, Magyarcsernyén. Ez a 
kistelepülés szerb falvak 
közé ékelődött be, és még a 
helyben élő szerbek is na-
gyon jól beszéltek magyarul. 
A magyar gyerekek is be-
széltek szerbül – együtt ját-
szottunk, barátkoztunk, so-
sem volt köztünk konfliktus. 
Érdemes megemlíteni, hogy 
mikor már az újvidéki rádió-
nál dolgoztam, ott öt szer-
kesztőség működött: ma-
gyar, szerb, román, ruszin és 
szlovák. Egy épületben vol-
tunk és nagyon jól megfér-
tünk egymással. De vissza-
ugorva a kezdetekhez: meg-
jelent egy elég ostoba írás a 
Magyar Szóban az ifjúsági 
szervezetről, amelynek én is 
tagja voltam, és – mivel en-
gem ismertek a különféle 
rendezvényekről – megkér-
tek, hogy cáfoljam meg. A 
cikk nagyon tetszett a szer-
kesztőségben, felajánlották, 
írjak többször is a hetente 
megjelenő regionális oldal-
ra. Így kezdődött.

– És hogyan folytatódott?

– Bekerültem az újvidéki 
bölcsészettudományi karra. 
Elsőéves voltam, mikor a 
magyar napilapban jóma-
gam is szerepeltem egy ri-

portban, mint egyetemista: 
többek közt az egyenjogú-
ságról beszéltem, és megem-
lítettem, hogy szeretnék új-
ságíró lenni. A cikket elol-
vasta az Újvidéki Rádió ifjú-
sági műsorának szerkesztő-
je, és üzent nekem: menjek 
be, mutassam meg, mit tu-
dok. Kaptam egy magnót, 
csináljak interjút valakivel. 
Kiszúrtam az egyik évfo-
lyamtársamat, aki verseket 
írt, gondoltam, ezzel a költő-
palántával készítek egy jó 
kis riportot, Nagyon jól elbe-
szélgettünk, de mikor bevit-
tem a felvételt a rádióba, ki-
derült, hogy a magnón sem-
mi nincs… Aztán csak bele-
jöttem a kezelésébe. Ez a 
nyolcvanas évek elején volt, 
a súlyos magnók korában. 
Mivel térségi rádió voltunk, 
folyton a terepen kellett len-
nünk – ötven, száz kilomé-
terre is elutaztunk olykor. 
Kocsit ritkán kaptunk, bu-
szon cipeltük a nehéz felsze-
relést. Olyan nem volt, hogy 
telefonon, a stúdióból csinál-
tuk meg az anyagot. Idővel 
státuszba kerültem, a gyer-
mekrádiónál. Ott dolgoztam 
egész a délszláv háború ki-
robbanásáig.

– Akkor már férjnél voltál?

– Igen, Noémi lányunk ak-
kor volt másfél éves.

– Álljunk meg egy picit, ne 
ugorjunk előre ekkorát: ho-
gyan ismerted meg Bálint 
Imrét? Mondjuk el az olva-
sóknak: a férjed festő, a helyi 
képzőművészeti közösség 
alapítója, tagja.

– Az egyik barátnőmön ke-
resztül ismertem meg. A pé-
terváradi vár pincéjében volt 
műterme, ott dolgozott. Újvi-
déken éltünk egyébként, 
ahol mindent otthagytunk, 
mikor 1991-ben átjöttünk. 
Imre nagyon tartott attól, 
hogy behívják katonának, és 
nem volt hajlandó arra, hogy 
magyarok ellen fogjon fegy-
vert. Horvátországban is sok 
magyar élt; bármikor előfor-
dulhatott, hogy egy magyar 
magyarra vagy épp két 
szomszéd lőtt egymásra. A 
kollégáim jó része is elmene-

kült, azóta szanaszét szó-
ródtak a világban.

– Vonatra ültetek egy kis-
gyerekkel, otthagyva csa-
pot-papot?

– Volt egy Wartburgunk, 
bepakoltunk a legszüksége-
sebbeket, főleg gyerekholmi-
kat, és nekivágtunk. Akkor 
még nem gondoltuk, hogy ez 
végleges lesz: azt hittük, 
jobbra fordulnak a dolgok, és 
hazatérünk.

– Mikor mehettetek elő-
ször vissza Újvidékre?

– Imre tíz évig, az amnesz-
tia bejelentéséig egyszer 
sem merte átlépni a határt. 
Én voltam többször is: egy-
részt azért, hogy felmondjak 
a munkahelyemen, majd ké-
sőbb, hogy eladjam a házun-
kat, és átmentsem Magyar-
országra, amit lehet – akkor 
már tudtuk, hogy nem me-
gyünk vissza. Mi egyébként 
az elsők között jöttünk el – 
aztán, hullámokban, renge-
teg magyar vágott neki. Első 
utunk Németországba veze-
tett, de nem szerettünk vol-
na ottmaradni. Imre meg-
mondta, hogy Szerbiába nem 
megy vissza, így aztán Pes-
ten kerestünk albérletet. Új-
pesten laktunk egy ideig, 
majd az újvidéki ingatlan el-
adása után nekiálltunk há-

zat keresni. Azt tudtuk, hogy 
lakásba nem akarunk men-
ni, kertet szerettünk volna. 
Tárnokon találtunk az anya-
gi lehetőségeinknek megfe-
lelő házat.

– Hamar megkaptátok az 
állampolgárságot?

– Á, akkor ez még nem volt 
olyan egyszerű! Már a lete-
lepedési engedély is hosszas 
hercehurca volt. Egyes ügy-
védek kemény pénzeket kér-
tek, hogy meggyorsítsák a 
folyamatot, de mi inkább ki-
vártuk a sorunkat, és végig-
mentünk a legális hivatali és 
orvosi procedúrán. Még a 
kislányunkat is ellenőriz-
ték, nem AIDS-es-e. Két évig 
tartott, mire állampolgársá-
got is szereztünk – akkori-
ban minden állampolgársá-
gi kérelem kötelezően két 
évet pihent az elbírálás előtt. 
Fiatalabb lányunk, Sára a 
babakocsiban „tette le” az 
esküt.

– Hogy kerültél az Érdi Új-
sághoz?

– Akkoriban nagyon nagy 
volt a munkanélküliség, kis-
gyerekkel, harminc felett, 
sehol nem kaptam munkát. A 
férjemnek sikerült elhelyez-
kednie: dekoratőr volt a Rit-
mus áruházban. Én végül 
egy biztosítónál találtam ál-

„Sok alkotó, Érdért tevékenykedő emberrel találkoztam az évek során”
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lást, ahol sikerült fél – igen, 
jól érted, fél – biztosítást 
megkötnöm a próbaidő alatt. 
Egyik kollégám kérdezte: ha 
már újságíró vagyok, miért 
nem helyezkedem el újság-
íróként? Először az Iposznál 
próbálkoztam, de ott mond-
ták, hogy sajnos nincs szük-
ségük emberre, de van egy 
helyi újság, keressem meg az 
Alsó utca 8. szám alatti szer-
kesztőséget, próbáljam meg 
ott. Elmentem hát az Érdi 
Újsághoz, amely egy ici-pici 
szobában székelt, és mikor 
beléptem, két csinos lány fo-
gadott. Egyetlen szék volt, 
ahová le tudtam ülni. Mond-
tam, szeretnék itt dolgozni, 
kérték, várjak a szerkesztő-
re. Akkoriban Baller László 
volt az újság szerkesztője, a 
főszerkesztő pedig Dudás 
László. Lapzárta előtt vol-
tunk; feladatot is kaptam 
azonnal, egy oktatásról szó-
ló képviselő-testületi anya-
got kellett megírnom, ott 
helyben. Ez volt az első cik-
kem, és 25 éve, április végén 
jelent meg – innentől írok az 
Érdi Újságnak.

– Ez 1993-ban volt; az újsá-
got alig két éve indította Bíró 
András, így te már dolgoztál 
a lap „hőskorában”. Milyen 
emlékeid vannak erről?

– Akkoriban még teljesen 
más világ volt. Naponta be-
jártam Tárnokról a szer-
kesztőségbe, hogy értesül-
jek a különféle események-
ről. Telefonunk még nem volt 
– még Érden is alig volt kiépí-
tett vonal. Ha valami fontos 
volt, Dudás Laci táviratot 
küldött, hogy „ma ekkor és 
ekkor itt meg itt jelenj meg”. 

Meghívókat ritkán kaptunk, 
nekünk kellett a kapcsolatot 
tartani emberekkel, intéz-
ményekkel, a sajtótájékozta-
tó fogalma városi szinten is-
meretlen volt. Ki kellett ka-
parni, fel kellett kutatni az 
eseményeket. Emlékszem 
egy esetre: az akkori polgár-
mesterrel kellett interjút ké-
szítenem. Kaptam időpontot, 
felmentem az irodába, meg-
kért, üljek le, várjak, majd 
jön. Vártam egy órát, kettőt, 
hármat. Jöttek-mentek, a 
polgármester is kijött, látta, 
hogy ott ülök, továbbment. 
Egyszer kinézett: „Edit, 
maga még mindig itt ül?!” 
„Polgármester úr, hát nem 
megígérte, hogy beszél ve-
lem?!” – feleltem. Erre már 
behívott. Nemcsak a témák 
felkutatása, hanem a cikkek 
megírása sem volt olyan egy-
szerű, mint most – csak ke-
veseknek volt otthon számí-
tógépe, nekünk szinte elér-
hetetlen volt, a cikkeket elő-
ször kézzel, aztán egy hasz-
nált villanyírógéppel írtam, 
ami már könnyebbség volt, 
ám a javítás így is körülmé-
nyes volt, ráadásul a cikke-
ket be kellett vinnem a szer-
kesztőségbe. Később, ami-
kor már lett számítógépem, 
gyorsabb lett a munka, a 
cikkeket floppyn adtam be, 
aztán faxon küldtem, végül 
jött az e-mailes korszak.

– Az első hosszabb lélegze-
tű anyag, amit számítógé-
pen készítettem, a szakdol-
gozatom volt. Amint elké-
szült egy oldal, ki is nyomtat-
tam, mert nem tudtam, hogy 
menteni is lehet. Az oldalszá-
mokat kézzel írtam az aljára, 
és gőzöm sem volt a betűtí-

pusokról. Neked nem volt ne-
héz az átállás? 

– Hát velem is előfordult 
egy érdekes eset, igaz, ak-
koriban már egy-két éve 
számítógépen dolgoztam. 
Nyár volt, uborkaszezon – 
ilyenkor az újságíró elővesz 
egy népszerű témát, amit 
feldolgozhat. A kétezres 
évek elején például a mun-

kanélküliség visszatérő 
téma volt, többször cikkez-
tem róla, a munkaügyi köz-
pont vezetőjétől kaptam 
mindig adatokat. Felhívtam 
hát a központot, elkészítet-
tem az interjút, és gyorsan le 
is adtam, mivel már közel-
gett a lapzárta. Megjelent a 
lap, kinyitom, nézem – ki írta 
ezt a cikket?! Ez nem az 
enyém! Teljesen mások az 
adatok! Aztán rádöbbentem: 
a tavaly nyári, szintén mun-
kanélküliségről szóló cikke-
met küldtem el a főszerkesz-
tőnek… Az eset azért is volt 
rendkívül kínos, mert a 

munkaügyi központ élén ve-
zetőváltás volt időközben. 
Hogy én mit kaptam az új ve-
zetőtől! A főszerkesztő meg-
értőbb volt. Ilyen eset persze 
nem fordulhatott volna elő, 
ha kézzel írom a cikket. Ta-
nultam az esetből: innentől 
kezdve minden cikk neve 
mellé odaírtam a dátumot.

– Hányan dolgoztatok ak-
koriban az újságnál?

– Alapvetően hárman-né-
gyen voltunk leginkább, az 
újságírók jöttek és mentek. 
Én voltam az egyetlen, aki 
évekig kitartott. Nekem ké-
nyelmes volt, hogy egy kis 
helyi lapnál dolgozhattam, 
két kisgyerek mellett. Így rá-
juk is jutott időm. Talán 
azért sem próbáltam elhe-
lyezkedni egy országos lap-
nál, mert itt a munkát össze 
tudtam egyeztetni a család-
dal. Később írtam megyei 
lapokba, illetve az Érdi Új-
ság tárnoki mutációjába is.

– Említsük meg azért azt is, 
hogy férjeddel együtt tevéke-
nyen részt vettetek a helyi 
művészeti életben, a Képző-
művészek Érdi Közössége 
megalakításában.

– Annak idején Tállai Ka-
talin doktornő ötlete volt és 
hozta létre a Poly–Art Ala-
pítványt, a helyi művészeti, 
irodalmi életben tevékeny-
kedőket összefogó szerveze-
tet. Ennek – sokakkal együtt 
– a férjem is alapító tagja 
volt. Egy idő után Imre eltá-
volodott a csoporttól – volt 
olyan időszak, amikor nem 
tudott annyit foglalkozni a 
művészettel, amennyit sze-

retett volna. Én buzdítottam, 
hogy próbálja meg, vegyen 
részt újra a helyi művészeti 
életben. Sokszor elkísért en-
gem a különféle rendezvé-
nyekre, amelyekről írtam, 
tetszett neki az IRKÁ-sok 
bensőséges kis köre, és fel-
merült benne az ötlet: legyen 
a képzőművészeknek is egy 
ilyen összetartó, tevékeny 
csoportja. Így alakult meg a 
Poly–Art részeként a KÉK, a 
Képzőművészek Érdi Közös-
sége. Eddigi eredményeik 
azt mutatják: volt és van lét-
jogosultsága a csoportnak. 
Imrének sok ötlete volt arra, 
hogy az érdiekkel minél job-
ban megismertessék a helyi 
és környékbeli alkotókat. 

– Az olvasók talán nem 
tudják: tavaly elköltöztetek 
Tárnokról, a Balaton közelé-
be. Hogy érzitek ott maga-
tokat?

– Szeretünk ott élni. Ke-
vésbé nyüzsgő az élet, jut 
módunk a pihenésre, kikap-
csolódásra. Ismerkedünk a 
helyiekkel, a környéken 
élőkkel, az alkotókkal is. 
Imre fest, nemsokára kiállí-
tása nyílik a helyi művelődé-
si házban, és arra törekszik, 
hogy összefogja a helyi mű-
vészeket. Én pedig továbbra 
is készítem nagyobb lélegze-
tű interjúimat az Érdi Újság-
nak. Nagyon szeretem ezt a 
műfajt. Sok alkotó, Érdért 
tevékenykedő emberrel ta-
lálkoztam az évek során – 
ezek az interjúk lehetővé 
tették, hogy mélyebben meg-
ismerjem őket. És ami ennél 
is fontosabb: az olvasókhoz 
is közelebb tudom hozni eze-
ket az embereket. 

Edit első cikke 25 éve, április vé-
gén jelent meg az Érdi Újságban
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Felértékelődik a tapasztalat
Bizonyára szívesebben hallgattak volna előadást a sze-
nior akadémia hallgatói a tengerparti üdülési lehetősé-
gekről, mint a munkavállalásról. A valóság azonban az 
utóbbi témát tűzi napirendre, Sulyok Tamás andragó-
gus, főiskolai adjunktus ezért is beszélt a munkavállalá-
si lehetőségekről 50 év felett.

A Szenior Akadémián 
megtartott előadás célja fel-
vázolni azt a munkaerőpiaci 
környezetet, amiben az 51 év 
felettieknek meg kell találni-
uk a helyüket, ha még aktív 
dolgozók vagy már nyugdíja-
sok, akik kiegészítő jövede-
lemre szeretnének szert ten-
ni, vagy kénytelenek ilyet 
keresni megélhetésük biz-
tonságáért. 

Sulyok Tamás szerint 
napjainkban legalább olyan 
és mélyreható változások ta-
núi vagyunk, amilyet a gépe-
sítés forradalma jelentett 
annak idején, amit Chaplin a 
Modern idők című klasszi-
kus filmjében ábrázolt. Ma 
az elektronika, a robotizáció 
rohamos fejlődése jelenti a 
kihívást, ami a termelés és a 
fogyasztás globalizálódásá-
val jár együtt. A megválto-
zott követelményrendszer 
természetesen nemcsak az 
50 feletti korosztályokat 
hozhatja nehéz helyzetbe, 
hanem a fiatalokat is. Igaz, 

az idősebbeknek hátrányt 
jelent, hogy már kevésbé ru-
galmasak, nehezebben ba-
rátkoznak meg az újdonsá-
gokkal.

Márpedig manapság a 
munkaerőpiacon jellemző 
elvárások között az egyik 
legfontosabb erény: a váltás, 
a változás képessége. Ennek 
jelentősége felbecsülhetet-
len, amikor szakmák szűn-
nek meg és születnek újak, 
amikor – egy felmérés sze-
rint – 10 óvodásból 7 olyan 
munkát fog végezni, ami ma 
még nem is létezik. Kellenek 
persze általános, alapkom-
petenciák, ismeretek, ame-
lyek speciális szakmai tu-
dással párosulnak, s már 
ezekkel egy szintre emelke-
dett az idegenyelvi ismere-
tek fontossága is. 

Csöppet sem volt meglepő 
szembesülni az előadás so-
rán a számokkal, amelyek 
szerint a nyugdíjas korúak 
foglalkoztatottsága jelentő-
sen csökken az aktívakhoz 

képest. Noha a hazai nyugdí-
jak „gyengék” – ahogy az 
előadó fogalmazott –, ezért a 
többség kénytelen (lenne) 
munkát vállalni, többnyire 
részmunkaidőben. A statisz-
tika azt is közli, hogy a dol-
gozni vágyó idősek fő moti-
vációja a jövedelemkiegészí-
tés. Érdekes tény viszont, 
hogy a nyugdíjas álláskere-
sők 35 százaléka diplomás, 
27 százaléka pedig középfo-
kú szakmai képesítéssel 
rendelkezik.

Szólt az előadó röviden az 
idősek foglalkoztatására lét-
rehozott jogi lehetőségről, a 
nyugdíjas-szövetkezetekről 
is, amelyek a diákok számá-
ra kitalált hasonló formáci-
ók mintájára szerveződnek. 
Más forrásból származó idei 
adatok szerint eddig több 
mint száz ilyen szervezet 
jött létre, húszezres tagság-
gal és mintegy négyezres 
dolgozói létszámmal.

Sulyok Tamás azért jó hír-
rel is szolgált hallgatóinak, 
elmondta, hogy az utóbbi 
években a munkaadók újra 
kezdik értékelni azt a sok 
évtizedes tapasztalatot, 
amivel egy korosabb szak-
ember rendelkezik a fiata-
lokhoz képest. n –y–

Spo rtnap és lecsófesztivál
Idén új programelemmel várják az időseket az au-
gusztusi lecsófőző fesztiválon: a vendégek szenior 
sportnapon ismerkedhetnek meg a különböző, az idő-
sek által is űzhető mozgásformákkal.

Második alkalommal ülé-
sezett idén az Idősügyi Ta-
nács, amely elsőként a 2017. 
évi beszámolót vitatta meg. 
Mint Simó Károly, a tanács 
elnöke elmondta, értékelték 
a tavalyi négy nagyobb sze-
nior rendezvényt is.

– Hatalmas volt az érdek-
lődés az idősek világnapja 
alkalmából szervezett kon-
certre, de helyhiány miatt 
sajnos nem mindenki jutha-
tott el rá. Idén igyekszünk 
ezt a problémát megoldani. 
Nagy sikere volt a lecsófőző- 
fesztiválnak és az idősek 
karácsonyának, ez utóbbit 
az Érd Arénában rendez-
tük – itt van elég férőhely, 
egyetlen probléma a meg-
közelíthetőséggel lehet – je-
gyezte meg Simó Károly. 
– A Ki mit tud kifutotta ma-
gát, így ez a program idén 
elmarad. A többi nagy ren-
dezvényt viszont 2018-ban 
is megtartjuk. A lecsófőző-
fesztivált egybekötjük egy 
sportnappal, amit augusz-
tus 23-án rendez meg a vá-
ros a parkvárosi napközis 

táborban. Az idősek világ-
napját szeptember utolsó 
hetében tartjuk, és színvo-
nalas programmal készü-
lünk rá. Karácsony előtt 
egy-két héttel kerül majd 
sor az idősek karácsonyára 
– tette hozzá a tanács elnö-
ke, hangsúlyozva: szeret-
nék ápolni a lévai nyugdíja-
sokkal kialakított kapcso-
latot is – várhatóan hama-
rosan lesznek közös prog-
ramok, találkozások, és to-
vább fejlődik az érdi és a 
felvidéki város idősklubjai 
között kialakult kötelék. 
Még egy program vár a 
nyugdíjasokra, várhatóan 
júniusban: az országos sze-
nior sakkverseny helyi for-
dulóját rendezik majd. És 
ne feledkezzünk meg a Sze-
nior Akadémiáról sem, 
aminek idén már két elő-
adása volt: a következőre 
május 2-án kerül majd sor 
(Svindlerek hálójában cím-
mel), az utolsót pedig 16-án 
tartják, témája a cukorbe-
tegség lesz. 

Qn Á. K. 

Vir   ágzó cseresznyefák, nyitott kapuk
Április 18-án megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének gyümölcsgén-
bankja. A látogatók megismerkedhettek az Elvira-ma-
jorban folyó munkával: a faültetéssel, a nemesítéssel, 
kipróbálhatták a mesterséges beporzást és megkóstol-
hatták az itt termett gyümölcsöket – a génbankban még 
palacsintával is kedveskedtek a látogatóknak.

Több száz virágpompába 
öltözött cseresznye- és 
meggyfa várta a látogatókat 
múlt szerdán az Elvira-major-
ban, ahol a génbankban vég-
zett munkával ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők. Mint 
Gyuricza Csaba, a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs 
Központ főigazgatója lapunk-
nak elmondta, a rendezvény 

egyik célja az volt, hogy be-
mutassák, milyen szép hiva-
tás a mezőgazdasági, kerté-
szeti munka, illetve hogy az a 
génbanki tevékenység, amit 
az Elvira-majorban végeznek, 
nemzetközileg is nagyon érté-
kes munka.

Tudni kell ugyanis, hogy a 
NAIK négy telephelyén ösz-
szesen 6600 génbanki tételt 

őriznek 66 hek-
táron – csak 
Érden pedig 11 
gyümölcsfajból 
1990 tételt, 27 
hektáron. Ma-
g yarországon 
szinte 100 szá-
zalékban olyan 
meggy- és cse-
resznyefajtá-
kat termesz-
tünk, amelyek 

itteni nemesítés eredmé-
nyei. Ezek az országhatáro-
kon túl is jelen vannak – 
hangsúlyozta Gyuricza Csa-
ba, hozzátéve: a választék 
egyre bővül. Olyan fajtákat 
nemesítenek ugyanis a kol-
légák, amelyek a megválto-
zott klímafeltételek között is 
megállják a helyüket: ellen-
állnak az új betegségeknek, 
és bírják a szélsőségesebb 
időjárási körülményeket is. 
A génbank – és az Elvira-
majori telephely – e szem-
pontból is rendkívül fontos 
szerepet tölt be Magyaror-
szágon – zárta szavait.

A márciusi fagyok nem 
okoztak visszafordíthatat-
lan – az idei termésmennyi-
séget és a minőséget veszé-
lyeztető – károkat az érdi 
meggy- és cseresznyefák 
esetében, és a sárga-, illetve 
őszibarack-állomány is szé-
pen fejlődik – tudtuk meg a 
nyílt napon. A látogatók er-
ről a saját szemükkel is 
meggyőződhettek, hiszen 
sétát tehettek a cseresznye 
és meggy génbanki gyűjte-
ményben, megismerkedhet-

tek a nemesítési munka 
alapjaival és az ültetvényte-
lepítés folyamatával. 

– A tavasz, illetve a nyár-
elő a gyümölcsösökben a 
legfontosabb időszak, nem-
csak a gazdálkodóknak, ha-
nem nekünk, kutatóknak is. 
Ilyenkor vizsgáljuk, hogy az 
egyes gyümölcsfajták mikor 
virágoznak, milyen a termé-
kenyülésük. A kollégák el-
végzik azokat a munkákat 
is, amelyek közvetlenül nem 
a fajtafenntartó, illetve gén-
banki tevékenység részei, 
hanem új fajták előállításá-
hoz kapcsolódik: kereszte-

zéseket, nemesítéseket – 
mondta érdeklődésünkre 
Lakatos Tamás, NAIK Gyü-
mölcstermesztési Kutatóin-
tézet igazgatója.

– Ez a virágzó időszak a 
legszebb az évben, a legiz-
galmasabb viszont a szüret 
– akkor be is tudjuk majd 
mutatni gyümölcseinket, 
amit a látogatók meg is kós-
tolhatnak. A nyílt napok 
ugyanis folytatódnak; bő-
vebb információt erről hon-
lapunkon (https://www.naik.
hu) kaphatnak az érdeklő-
dők – zárta szavait Lakatos 
Tamás. n ÁdÁm K.Virágzás idején a legszebbek a cseresznyefák
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Meg valósult ígéret
A vízelvezetési program keretében új aszfaltot kapott 
az Orgona utca. Nemcsak a vízelvezetés, valamint a 
burkolat, hanem a kocsibeállók is megújultak.

A vízelvezetési munkála
tok már tavaly megkezdőd
tek a Fürdő utcában és kör
nyékén – itt folyik ugyanis 
az a patak, amely az Alsó
völgyi út felső részéről 
gyűjti össze az esővizet, 
végigjön az Alsóvölgyi 
mentén, a Fürdő utcán, il
letve a Balatoni út alatt, és 
az Orgona utcánál folytató
dik. A patak – a sínek alatt 
áthaladva – a záportározó
ba csatlakozik majd be.

– Az Orgona utcában 
nemcsak a vízelvezetés, ha
nem az utca is megépült. A 
munkálatok idén kezdőd
tek; sajnos, a március a 
rossz idő miatt teljesen ki
esett, és most álltak fel is
mét a munkacsapatok nem
csak az Orgona, hanem a 
Fürdő utcában is – ez utób
bi helyszínen már csak a 
járdaépítés, illetve az út két 
végének megépítése van 

hátra – tudtuk meg Kopor 
Tihamér önkormányzati 
képviselőtől, aki elmondta 
azt is: az Orgona utca vala
ha aszfaltos volt, ám az ál
laga mostanra egyes része
ken nagyon leromlott – ki
kátyúsodott, megsüllyedt. 
Ideiglenesen javították 
ugyan a hibákat, végső 
megoldást azonban a teljes 
újjáépítés jelentette. Ennek 
keretében a vízelvezető fe
letti autóbeállókat is egysé
gesen kiépítették.

– Az utca felújítása nagy 
öröm minden lakónak. 
Hosszú évekkel ezelőtt csa
tornáztak ezen a környé
ken, akkor felbontották az 
aszfaltot, és utána nagyon 
rossz minőségű lett. Örü
lünk, hogy a felújításra tett 
ígéret most megvalósult – 
mondta egy Orgona utcai 
lakos.

QQ Á. K.

Emeletes irodaház Érden
Várhatóan 2020-ban adják 
át Érd új többszintes épü-
letét, a Mesterek Házát, 
amit részben az Érd és 
Környéke Ipartestület for-
rásaiból, részben magán-
befektetők finanszírozá-
sával fognak megvalósíta-
ni. Többek között erről is 
tájékoztatták az IPOSZ 
tagjait múlt héten a kül-
döttgyűlésen.

Az utolsó adminisztratív 
akadályok várhatóan rövi
desen elhárulnak a projekt 
elől. Ezt követően pedig ha
marosan Érd központi ré
szén, a Budai út 17. szám 
alatt épülhet fel a város szá
mára jelentős létesítmény, 
ahol kisvállalkozói áruház, 
irodaház, oktatási centrum, 
orvosi rendelők és szóra
koztatóközpont is helyet 
kaphat.  

Kincses János, az Elect
raplan Kft. ügyvezetője az 
ipartestület legutóbbi ülésén 
vázolta elképzeléseit a beru
házásról. Elmondta: a terve
zett Mesterek Háza felét, 
vagyis körülbelül 3500 négy
zetmétert oktatási célokra 
használna fel, a további ré
szeket vehetnék igénybe a 
helyi vállalkozók.

Mint Csóli Csabától, az 
ipartestület ügyvezető igaz
gatójától megtudtuk, a több 
mint 7000 m2 beépíthető te
rülettel rendelkező üzlet
központ tulajdonosai a helyi 
vállalkozók lennének, és a 
tervezett épület nagy részé
re már akadtak is jelentke
zők, ám ennek ellenére az 
ügyvezető hangsúlyozta: 

nagyon várják azon érdi 
vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének Érd köz
pontjában kereskedelmi 
vagy szolgáltató tevékeny
séget végezni, és nem bérle
ményben, hanem a saját tu
lajdonukban.

– Szeretnénk, ha a tulajdo
nosok az indulás pillanatától 
velünk lennének. Nem az a 
cél, hogy az elkészült épület
részeknek keressünk gaz
dát, hanem az, hogy a tulaj
donosok számára olyan épít
ményt húzzunk fel, amely 
minden igényüket kielégíti – 
húzta alá Csóli Csaba.

Míg meg nem épül az Ipar
testület székházaként is mű
ködő épület a Budai út 17. 
szám alatt, addig a testület 

bemutatótermében várja a 
tagokat, illetve az érdeklődő 
érdieket.

– Szeretnénk felhívni a la
kosság figyelmét a helyi kis
vállalkozók termékeire, il
letve szolgáltatásaira. Nem
csak honlapunkon tüntettük 
fel az érdi ipartestületi tagok 
elérhetőségeit, hanem a min
taboltban is tájékoztatást 
tudunk nyújtani egyegy 
mesterember, szolgáltató fe
lől. Csak olyan vállalkozókat 
ajánlunk, akikért felelőssé
get is vállalunk – hangsú
lyozta Csóli Csaba, hozzáté
ve: bemutatótermükben 
nemcsak érdi vállalkozók 
által készített termékeket ál
lítanak ki, hanem programo
kat is szerveznek. Q BNYH

Pla káttakarítás és várostisztítás
Még valamivel több mint két hetük van az országgyűlési 
választáson indult jelölteknek és pártoknak arra, hogy 
eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken 
elhelyezett plakátjaikat – ismertette T. Mészáros And-
rás polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. 

A választás után Érd 
számtalan pontján láthatók 
még hirdetőtáblákra, hirde
tőoszlopokra kihelyezett vá
lasztási plakátok. A válasz
tási törvény szerint a szava
zás napjához képest egy hó
napon belül, tehát május 
8án 16 óráig kell eltüntetni 
a plakátokat. A jogszabály 
szerint a plakátot annak kell 
eltávolítania, aki azt elhe
lyezte vagy akinek érdeké
ben elhelyezték.

Az önkormányzatok a ha
táridő lejártát követően 

maguk is eltávolíthatják 
plakátokat, majd annak 
költségét kiszámlázhatják. 
T. Mészáros András el
mondta azt is, hogy a Fi
desz elkezdte leszedni a 
választási plakátokat. Kér
te a többi pártot, hogy – a 
törvényt betartva – gyűjt
sék be ők is plakátjaikat.

A sajtótájékoztatón el
hangzott az is: a polgármes
ter április 28án, szombaton 
tavaszi várostakarításra 
várja az érdi civil szerveze
teket, iskolákat, óvodákat, 

illetve a lakosságot. Ahogy 
már megszokhattuk, több 
helyszínen, a polgárőrség 
koordinálásával, széles körű 
összefogással tisztulnak 
meg az érdi zöldterületek.

A várostakarító akciók
nak többéves hagyománya 
van már Érden; tavaly két 
alkalommal is rendeztek 
hulladékgyűjtést, tavasszal, 
illetve ősszel. A polgármes
ter szerint ugyan a város ér
zékelhetően tisztább, mint 
volt, sajnos egyes helyeken 
ismét megjelentek a szemét
kupacok.

– Ófaluban vannak jelenleg 
szennyezett területek, a Tár
noki úti kiserdőben is talál
ható valamennyi hulladék, és 
kritikus a helyzet a Fundok

liavölgy két végén, azaz az 
M7esnél és a Hargitai utcá
nál. Kérjük azokat, akik szí
vesen részt vennének a vá
rostakarításban, Macsotay 
Tibort, a polgárőrség elnö
két, az akció koordinátorát 
keressék, a 30/2000890es 

telefonszámon, illetve a  
macsotay.polgarorseg@
gmail.com email címen – 
hívta fel a figyelmet T. Mészá
ros András, hozzátéve: kesz
tyűket, zsákokat idén is az 
ÉTH biztosítja a résztvevők
nek. Q NYH

Május 8-án 16 óráig kell eltávolítani a plakátokat annak, aki azt el-
helyezte vagy akinek érdekében elhelyezték

Nemcsak a vízelvezetés, valamint a burkolat, hanem a kocsibeál-
lók is megújultak

A Mesterek Háza felét, vagyis körülbelül 3500 négyzetmétert oktatá-
si célokra használnának fel
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Üvegvarázs és fényjáték
Ha valaki megvesz 30 tonna optikai üveget egy gyár be-
zárásakor, nem csoda, ha üvegművész – mi több üveg-
szobrász! – lesz belőle. A dolog persze nem egészen így 
kezdődött, derült ki Emőd Péter művészeti író és Botos 
Péter tárlatzáró beszélgetéséből az Érdi Galériában.

Az amúgy közhelyes kér-
dés, miszerint hogyan lesz 
valakiből író, költő, zenész, 
Botos Péter esetében telje-
sen indokolt, hiszen apró 
gyerekek nem szokták a fel-
nőttek faggatózására rávág-
ni: üvegszobrász leszek. Az 
Érdi Galériában kiállított 
munkák alkotója is valami 
egészen másra készült, hi-
szen bölcsészként került ki 
az egyetemről, de aztán el-
kezdett az egykor olyan di-
vatos Tiffany-lámpák készí-
tésével foglalkozni, majd új-
fajta lámpákat álmodott fél-
drágakövek felhasználásá-
val, aztán jöttek a különböző 
sportdíjak.

Botos Péter tehát szép 
lassan összeszokott az 
üveggel, megismerte és 
megszerette. Annyira, hogy 
a Magyar Optikai Művek fel-
számolásakor valóban föl-
vásárolta annak raktár-
készletét, amiből akár élete 
végig készítheti műveit, s 

komoly gépekkel felszerelt 
műhelyt is kialakított. Meg-
tanulta e különleges anyag 
legfontosabb tulajdonsága-
it, s azokat kihasználva kez-
dett el immár szobornak 
nevezhető tárgyakat készí-
teni, amelyekkel hamar be-
került a műfaj hazai, nem-
zetközileg is elismert képző-
művészei közé.

Rendre fölmerül azért a 
kérdés, hogy szobrok-e ezek 
a titokzatos üvegformák 
vagy iparművészeti alkotá-
sok. A Ferenczy Noémi-díj az 
iparművészetre utal, de a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületében a 
szobrászok közé sorolják. A 
megnevezés aligha befolyá-
solja a munkák értékét, 
döntse el ki-ki maga, minek 
tekinti Botos Péter alkotása-
it, s milyen minőségben ámul 
el a fény hatására mindig 
más és más arcát mutató 
üvegformákon. n (mnp)

Rendre fölmerül a kérdés, hogy szobrok-e ezek a titokzatos üvegfor-
mák vagy iparművészeti alkotások

A siker titka: taps, család, szeretet
Robbantsuk fel az operaházakat! – idézte Kincses Vero-
nika a későbbi világhírű karmester, Pierre Boulez fiatal-
kori radikális mondatát, amivel a műfaj avíttságát akar-
ta érzékeltetni –, de hiába temetik időről időre az operát, 
mindig lesznek szép hangú, énekelni akaró emberek, s 
lesz értő és rajongó közönségük, véli a Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas énekesnő, aki a városi könyvtár Zenei klub-
jának volt vendége, akivel Lehotka Ildikó beszélgetett.

Egy ismert művész életpá-
lyájával megismerkedni 
mindig izgalmas dolog, kí-

váncsiak vagyunk a titokra, 
ha van egyáltalán, hogy mi 
vezet valakit a csúcsra a vá-

lasztott hivatásában. Kin-
cses Veronika is mesélt gye-
rekkori emlékekről, a Ma-
gyar Rádió gyermekkórusá-
ról vagy a Turandot herceg-
nő statisztaként hordozott 
fátyláról, s az 1968-as Ki mit 
tud?-ról, ahol naná, hogy 
nem népdalcsokorral, ha-
nem a turáni hercegnő áriá-
jával állt a bírálók elé és lett 
első, s szólt egyéb motiváci-

ókról, de legfőképpen arról a 
gyerekkori meggyőződésé-
ről, hogy neki énekesnek kell 
lennie. Útja a konzervatóriu-
mon, majd a Zeneakadémián 
keresztül vezetett a buda-
pesti Operaházig és a külföl-
di színpadokig, koncertter-
mekig és lemezstúdiókig.  

Ahogy a művésznő fogal-
mazott: szépen, egyenesen 
alakult a pályája, hisz ben-
ne, hogy aki valamire szüle-
tik, abból az lesz. Szép élete 
volt – véli –, mert mindig azt 
csinálhatta, amit szeret. A 
családi életet is sikeresen 
egyeztette össze a szakmá-
val, pedig az ő idejében nem 
volt megszokott, hogy egy fi-
atal énekesnő gyermeket 
vállaljon. Neki sikerült, nem 
vált a karrierje kárára, s fia 
sem szenvedett hiányt – még 
ha neki néha volt is kis lelki-
ismeret-furdalása – szere-
tetben és gondoskodásban. 

Kincses Veronika lírai 
szopránként az operairoda-
lom szinte minden nagy, 
erre a hangra írt szerepét 
énekelte, számuk a félszázat 
közelíti – nem is tud olyan 
vágyott művet említeni, ami 
kimaradt volna a repertoár-

jából –, nevét leginkább Puc-
cini Bohéméletének Mimijé-
vel és a Pillangókisasszony-
nyal kapcsolják össze az 
operarajongók. Mimiként 
olyan világnagysággal áll-
hatott együtt színpadra, 
mint Luciano Pavarotti, 
amire úgy emlékszik, hogy 
nagyon ösztönző volt egy 
ilyen művészóriással éne-
kelni. A sikeres művészpá-
lyát hét év egyetemi tanítás-
sal koronázta meg, s nyug-
díjba vonulása után is talál-
kozhatott vele a közönség 
koncerttermekben. Mára 
jobbára inkább fiának és 
unokáinak zenei karrierjét 
követi nyomon.

Izgalmas, kulisszatitkok-
ba beavató, olykor humoros 
történetek sorjáztak a be-
szélgetésben, de igazán ma-
gával ragadó az a mai keser-
géstől hangos világunkban 
ritka derű és elégedettség 
volt, ami a művésznőről su-
gárzott, s szavaiból kicsen-
gett, s amelynek őszintesé-
gét eszünkbe sem jut meg-
kérdőjelezni: „mindent meg-
kaptam az élettől, tapsot, 
családot, szeretetet…”.

Qn (mnp)Kincses Veronikával Lehotka Ildikó (j) beszélgetett a városi könyvtár Zenei klubjában

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
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H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
profillal, különbözőméretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Árfesztivál csak rövid ideig
MMűűaannyyaagg ééss ffaa nnyyííllÁÁsszzÁÁrróókk ggyyÁÁrrii ÁÁrroonn!!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30. 70/608-0808
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Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

kk ggyyÁÁrriii
Beltéri é

s
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A gyűjtögető író
Van olyan mesekönyve Tóth Krisztinának, amelyet 
egyes óvodákban betiltottak. A költő-író – akit a költé-
szet napja alkalmából hívtak közönségtalálkozóra a vá-
rosi könyvtárba – erre inkább büszke, mintsem kesereg-
ne a dolgon, könyveinek olvasottsága, nem csak a mesé-
ké persze, ellenpontozzák ezeket a fanyalgásokat.

Tóth Krisztina költőként 
indult. Pontosabban nem is, 
képzőművésznek tanult-ké-
szült, sokáig foglalkozott 
üvegművességgel, ólomüve-
gek készítésével, amivel már 
felhagyott, de saját bevallá-
sa szerint hiányzik neki. 
Szóval, az írást kezdte ver-
sekkel, köteteinek száma 
meghaladja a tízet, tehát bát-
ran adhatunk a költészettel 
kapcsolatos véleményére:

– Napjainkban is nagy sze-
repe van a versnek. Sokat 
járok iskolákba, s az a ta-
pasztalatom, hogy nem ve-
szett ki a versolvasás, fölös-
legesen kongatjuk a vészha-
rangot. A kamasz korosztály 
különösen fogékony a költé-
szetre. 

A beszélgetésen műfordí-
tói műhelytitkokba is beava-
tott minket az írónő, érzékel-
tetve, hogy az átültetés so-
rán egyszerre fontos a pon-
tosság és saját személyisé-

gének, írói jellemzőinek a 
megjelenítése, azért aztán 
többnyire szerelemből fordít, 
mintsem megbízást teljesít-
ve, noha utóbbit sem lehet 
vagy célszerű mindig eluta-
sítani.

Írói módszeréről szólva 
gyűjtögető írónak nevezte 
magát Tóth Krisztina. Sok 
talált anyagot épít be a no-
velláiba – fűzi hozzá magya-
rázatul –, szövegei gyakran 
indulnak ki egy-egy elka-
pott, s bevallja, olykor kita-
lált párbeszédből vagy az 
utcán, a metróban, a buszon 
látott egy-egy apró jelenet-
ből. Ezeket az élményeket, 
begyűjtött morzsákat több-
nyire nem rögtön írja meg, 
följegyzi, s lehet, hogy csak 
évek múlva találják meg he-
lyüket egy-egy novellában. 
Az írónő legutóbbi kötete, a 
Párducpompa pontosan 
ilyen történetekből ad az ol-
vasó kezébe egy csokorra 

valót, olyan írásokat, ame-
lyek pengeéles villanások-
kal teszik láthatóvá min-
dennapjaink fonákságait. 
Fontosnak tartja a szerző, 
hogy megírja, mit lát maga 
körül, nyugodtabb tőle a lel-
kiismerete. A hétköznapi 
embereknek az elesettekkel 
szembeni, számára riasztó 
részvétlenségét, közönyét 
mutatja meg ezekben a tör-
ténetekben.

Van Tóth Krisztina mun-
kásságának egy kevésbé ko-
mor területe: a mese. Bár e 
munkái is vihart kavarnak 
vagy álszent megbotránko-
zást keltenek olykor. Szülők, 
de még pedagógusok is fa-
nyalognak néha az Orrfújós 
mese című köteten vagy hök-
kennek meg az Anyát meg-
operálták című könyvön, 
amely a daganatos betegség-
ről „mesél” a gyerekeknek.

Az idei könyvhétre is me-
sésköny vvel jelentkezik 
majd az írónő: Murci kandúr 
világot lát címmel jelenik 
majd meg a kötet, amely pró-
zában írt vicces történetek 
sorozata, de bizonyos sze-
replők versben beszélnek 
benne. n –y–

Har mónia a zaklatott világban
Nevéhez hűen, a művészet több ágának képviselőit felvo-
nultató műsorral nyitotta meg a Poly–Art Alapítvány az 
IRKA (Irodalom-kedvelők Klubjának) együttműködésé-
vel a Képzőművészek Érdi Közösségének kiállítását 
szombaton este az új Parkvárosi Közösségi Házban. Vol-
tak haikuk, ír sztepp és persze festmények, kerámiák 
minden mennyiségben.

Mint azt Somfai István-
tól, a Poly–Art Alapítvány 
elnökétől megtudtuk, a KÉK 
(Képzőművészek Érdi Kö-
zössége) a Poly–Arton belül 
szerveződött azzal a céllal, 
mint az IRKA is, csak míg 

utóbbit az írni kedvelők hoz-
ták létre, előbbinek a tagjai 
olyanok lettek, akik a sza-
badidejükben a képzőművé-
szetnek hódolnak. 

A szombati kiállítás meg-
nyitóján az IRKA néhány 

tagja (Szabó Aida, Szabó 
Ilona Valéria, Szigeti Esz-
ter, Daróci Lajosné és Ha-
bos László) olvasta fel Szabó 
Aida haikuit, majd Somfai 
Péter Michael Flatleyt meg-
szégyenítő tüzes lábakkal 
járta az ír szteppet a közön-
ség nagy örömére.

Somfai István megnyitó 
beszédében üdvözölte a kiál-
lított művek letisztultságát, 
értelmezhetőségét. Ahogy 
fogalmazott, amikor olyan 
értelmezéseket hall a non-fi-
guratív képzművészetről, 
hogy az zaklatott, felfordult 
és értelmezhetetlenné lett 
világunk pontos lenyomata, 
akkor mindig az jut eszébe, 
hogy ha a világunk ilyen, ak-
kor legalább a művészet je-
lentsen és hozzon egyfajta 
enyhülést, harmóniát. Ezek 
a képek pedig ilyenek.

– A tizenöt alkotó művei 
arról szólnak, ami látható 
rajtuk, nem kell őket magya-
rázni, mert a laikus közön-
ség számára is értelmezhe-
tőek – tette hozzá.

Kávránné Szedmák Ilo-
na, a KÉK tagja, akinek 
most három festményét és 
két kerámiáját állították ki, 

kérdésünkre elmondta, hogy 
kerámiával 2004 óta, festés-
sel pedig körülbelül négy éve 
foglalkozik.

– Ez egyfajta szerelem. 
Amikor az ember kezébe ve-
szi az agyagot, megszűnik 
tér és idő, akkor csak maga 
az agyag van és a művész 
van. Ugyanez igaz a festés-
re is. Egyszer csak azt ve-
szem észre ilyenkor, hogy 
mintha maguktól születné-
nek a színek és a formák, 
ahogy megszületik egy-egy 
festmény – nyilatkozta az 
alkotó, aki saját bevallása 
szerint a természettel és a 

hit világával szeret foglal-
kozni műveiben.

Az új Parkvárosi Közössé-
gi Házban az elmúlt hetek-
ben kerültek fel a kiállítás-
hoz szükséges lámpák és a 
képek tartásáért felelős sí-
nek. Most, hogy ezek már 
megvannak, a KÉK a jelenle-
gi kiállítása után, a nyári 
alkotótáborban, a Czabai- 
kertben születő műveket fog-
ja legközelebb bemutatni 
ugyanitt az érdeklődőknek, 
augusztusban. A KÉK jelen-
legi kiállítása május végéig 
tekinthető meg.

Qn Jakab-aponyi noémi

Somfai Péter ír sztepptáncos is fellépett a kiállításmegnyitón

Kávránné Szedmák Ilona a természettel és a hit világával szeret fog-
lalkozni műveiben
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INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOS ÖTLETEK
A CSALÁD MINDEN
TAGJÁNAK
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• Így erősítsük gyógynövényekkel a szervezetünkettt
• Iskola szorongás nélkül • Táborra fel!
• Trendi otthonszépítő ötletek amegújulás jegyébeeen
• Virágos, zöld kiskert
• Tavaszimegújulás 3 lépésben
• Könyv- és filmajánló • Programajánló

UTAZÁS - WELLNESS MELLÉKLET
• Wellness a természetbbben
• AHévízi-tó titkaiii
• Utazik a család

Keresse városunk és a környék
legforgalmasabb csomópontjain, kereskedelmi helyein,

illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT
A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

Sztárinterjú
Pachmann Péter
a TV2 MOKKA műsorvezetője

FÓKUSZBAN A CSALÁD!
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Elő zzük meg a szabadtéri tüzeket!
A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában 
jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környe-
zetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején. 

A károk akkor előzhetőek 
meg a legkönnyebben, ha tisztá-
ban vagyunk a biztonságos sza-
badtéri tűzgyújtás és a tűzmeg-
előzés alapvető szabályaival:
•	 belterületen a kerti zöld-
hulladék elégetése alapvető-
en tilos az ország területén, 
de a helyi önkormányzat ren-
deletben engedélyezheti azt 
bizonyos keretek között (meg-
határozott hónap, nap és idő-
pont); amennyiben nincs ilyen 
rendelete az önkormányzat-
nak, abban az esetben nem 
szabad avart és kerti hulladé-
kot égetni;
•	 az egyéb hulladékok égeté-
se tilos, és a veszélyes égéster-
mékek miatt mérgezést, vala-
mint környezetkárosítást 
okozhat;
•	 külterületen csak előzetes 
engedély alapján végezhető 
irányított égetés, amely enge-
délyt Érd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség adja ki az égetést 
kezdeményező ügyfél írásbeli 
kérelmére; az engedélyt leg-
alább 10 nappal a tervezett 
égetés előtt írásban kell meg-
kérni 3000 Ft illeték megfizeté-
se mellett; a kérelmen meg kell 
jelölni a tervezett égetés hely-

színét, napját és időpontját, 
valamint lehetőség van egy 
pótnap megjelölésére is, ha va-
lamilyen okból a tervezett na-
pon nem valósul meg az égetés.
•	 a jogszabályokban foglal-
tak megszegése esetén akár 
súlyos pénzbírság is kiszabha-
tó (külterületen a tűzvédelmi 
hatóság engedélye nélkül vég-
zett irányított égetés esetén 
min. 50 000 Ft a bírság; sza-
badtéri égetés során az alka-
lomszerű tűzveszélyes tevé-
kenységre és az irányított ége-
tésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírások be nem tartása ese-
tén min. 20 000 Ft a bírság; bel-
területen nem az önkormány-
zat által meghatározott idő-
pontban történő égetés esetén 
min. 10 000 Ft a bírság; de a 
kiszabott bírság összege akár 
1 000 000 Ft is lehet).

Kerti grillsütő használata, 
szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú ingatlanon 
található nyílt lángú kerti tűz-
hely vagy grillsütő használata 
nem tiltott az önkormányzat 
által szabadtéri égetésre meg-
határozott időpontokon túl 
sem az általános égetési sza-
bályok betartásával:

•	 a szabadban meggyújtott 
tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül;
•	 a tűz környezetében ne le-
gyen más éghető anyag, amin 
az továbbterjedhet;
•	 gondoskodni kell a megfe-
lelő, tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz készenlétben 
tartására, pl. víz, homok;
•	 soha ne rakjunk egyszerre 
túl sok éghető anyagot a tűzre és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan fel-
ügyeletünk alatt tudunk tartani;
•	 a tevékenység befejezését 
követően a tüzet gondosan el 
kell oltani, meg kell győződni 
arról, hogy elaludt;
•	 baj esetén vagy ha tüzet 
észlelünk a szabadban, hívjuk 
a 105-ös vagy a 112-es segély-
hívó számot!

Az esetleges kellemetlensé-
gek elkerülése érdekében kér-
jük, a tervezett égetés előtt tá-
jékozódjanak az Érd Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltségnél 
(2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; 
tel.: (36-23) 524-570; e-mail: 
erd.kk@katved.gov.hu) vagy a 
helyi önkormányzatnál.

A fenti rendszabályok betar-
tásával tovább csökkenthetjük 
a természetben és anyagi java-
inkban évenként több millió 
forintos károkat okozó szabad-
téri tűzesetek számát!

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

a próh i rd e t É s i á r ak

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!
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ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadsággg tér 12.
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

TŰZIFA
Tűzifa

rönkben
és

kalodában!

57
67

13

Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu
AA5836732

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!

57
56

95

TETő-ZSindEly
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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Kedves Olvasók!
Örömmel adunk hírt a 

május 11–13. között immá-
ron ötödik alkalommal 
megrendezésre kerülő Érdi 
Nyitnikék – Tavaszi Kiállí-
tás és Vásár nagyszabású 
prog ramsorozatunkról, 
amelyet a szokásos helyen, 
az Érd Arénában szerve-
zünk. A sportcsarnok belső 
és külső területét egyaránt 
kihasználjuk és belakjuk.

Több mint 100 kiállító 
nagy választékot bemutató 
standokkal, divatbemuta-
tóval, színpadi műsorok-
kal, sztárvendégek válto-
zatos, több korosztályt 
szórakoztató előadásával, 
látványos szépészeti be-
mutatóval és show-műsor-
ral (haj, smink, stílus), ját-
szóházzal, sportbemuta-

tókkal, finom ételekkel, 
italokkal várjuk a látoga-
tókat! Minden belépő in-
gyenes nyereményszel-
vényt kap, amelyek segít-
ségével a nyereményeső-
ből naponta többször is ré-
szesülhetnek! Május 11-én, 
pénteken 12.00–20.00 kö-
zött, 12-én, szombaton és 
13-án, vasárnap 10.00–
18.00 óra között tartunk 
nyitva. Hamarosan bővebb 
információval és részletes 
programajánlóval jelent-
kezünk.

Szeretettel várunk kicsi-
ket és nagyokat, mert min-
denkinek igyekszünk vala-
milyen érdekességgel szol-
gálni! A belépés díjtalan!

dr. Kupcsokné  
Polyák Ágnes főszervező

„Na ponként árvább”: Szendrey Júlia naplója
Sajtó alá rendezte Ajkay Alinka, Szentes Éva

A „Naponként árvább” 
című kötet Szendrey Júlia 
naplóbejegyzései alapján ké-
szült, amelyeket tizennyolc 
éves korától haláláig vetett 
papírra. A naplóbejegyzések 
alapján sokkal árnyaltabb 
képet kapunk Júliáról, aki ki-
lép az özvegyi fátylat eldobó 
asszony szerepköréből, és 
egy művelt, érzékeny, sokat 
szenvedő nő képe bontakozik 
ki előttünk.

Megismerhetjük Petőfivel 
való találkozásuk történetét, 
Petőfi jellemét, romantikus 
körülmények között születő 
szerelmük kibontakozását. 
Júliának röpke három év 
alatt teljesen megváltozott az 
élete: tizennyolc évesen bol-

dog feleség lett, egy év múlva 
anya, de már a következő év-
ben hatalmas csapás érte, 
özvegyen maradt.

Sokat aggódott: féltette ha-
záját, de rémülettel töltötte el 
saját sorsa, jövője is. „Nem 
gondolok most már az élettel 
annyit se, mint mennyit haj-
dani jó napjaimban ruhámon 
egy szalagcsokor állásával 
gondoltam. Ki van rám mond-
va az ítélet s nem állhatok 
többé ellent; örök boldogta-
lanságra vagyok kárhoztat-
va, és meg kell törnöm sorsom 
vas hatalma alatt.”

Ekkor követte el életének 
egyik kényszerű ballépését, 
amelyet a közvélemény soha 
nem tudott megbocsátani: a 

gyászév letelte előtt férjhez 
ment Horvát Árpád egyetemi 
tanárhoz. Bár a nyugalmat 
és a biztonságot kereste, 
soha többé nem volt része 
bennük. Házassága boldog-
talannak bizonyult, elveszí-
tette egyik kislányát, húgát, 
majd komoly betegséggel 
küzdött. 

Az előszó, amelyet kötet 
összeállítói írtak, és a napló 
nagy segítséget jelenthetnek 
abban, hogy valós képet kap-
junk Szendrey Júliáról, meg-
ismerjük személyiségét, meg-
értsük tetteinek okait, élete 
alakulásának körülményeit.

A könyv megtalálható és 
kölcsönözhető a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtárban.

RUHAOSZTÁS

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának érdi szervezete, az Érd 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 2018. április 28-
án, szombaton 10–12 óráig ruhaosztást tart a Diósdi út 35-ben 
(régi Érusz udvar), ahol férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és 
gyermekjátékok között lehet válogatni. Mindenkit szeretettel 
várunk!
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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!

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
MERIDIÁN TORNA
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
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

ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Végre otthon Göblyös Péter fotókiállítása 
és jótékonysági vásár az Eszkuláp Állatvédő 
Egyesület javára
Május 3-án, csütörtökön 19 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

Április 30-án és május 1-jén a 
közösségi ház zárva tart.

PROGRAMOK
Érd tisztaságáért szemétgyűjtő 
akció az Érdi Polgárőrség fő 
szervezésében
Az április 28-án délelőtt tartandó esemény-
be egy parkvárosi összefogás eredménye-
ként az Érdi Természetőrség, az Érdi Kör-
nyezetvédő Egyesület, illetve a Parkvárosi 
Közösségi Ház közreműködésével várják a 
résztvevőket
Találkozó április 28-án, szombaton 8.30 
órakor az Iparos úti körforgalomnál (volt 
buszforduló)

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan
15 órakor
Kondicionáló torna
16.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor
Kerekítő
Május 2-án, 10 és 10.45 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
14 órakor

ELŐZETES
Agykontroll tanfolyam 9–14 éves 
gyerekeknek
Május 5–6-án 9–16 óráig

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.

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással
Április hónapban
BABA-MAMA KLUB
Április 27-én, pénteken 10 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Emlékezés Bíró Andrásra 
születésének 95. évfordulója 
alkalmából
Kiállítás a köteteiből a Bíró András emlék-
sarokban
Megtekinthető nyitvatartási időben
Április 30. és május 6. között

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 
előre kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, telefonszámán 
vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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

A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és nyugdíjas 
igazolvány is kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére 

nem vonatkoznak.

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
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 30., HÉTFŐ
19:00 Jót s jól
 Cigány György portré
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Kecskeméti NKSE–Érd 
20:40 Kor Kontroll percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 5/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Jót s jól
 Cigány György portré
23:30 Tűzijáték

Április 24., KEDD
19:00 Jót s jól
 Cigány György portré
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       Tűzijáték

Április 25., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 6/90. rész
21:00 Kányadombi indiánok 
 magyar játékfilm 2011 
21:55 sztárportré 148. rész
22:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:55 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:25 párbeszéd 

 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

Április 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 szalmabábuk lázadása
 magyar játékfilm 1999 
21:45 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:45 Mozgás
 sportmagazin

23:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:45 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 149. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Kányadombi indiánok 
 magyar játékfilm 2011   
22:45 Bibliai szabadegyetem 4/90. rész
23:45 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:15 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 szalmabábuk lázadása
 magyar játékfilm 1999 
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:25 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:55 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:25  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.

ÉRD TISZTASÁGÁÉRT

       Tel: Macsotay Tibor:06 30 2000 890
      egyéni szedést jelezzék, hogy zsákot, 
            kesztyűt biztosítani tudjunk!

Szendvicset, ásványvizet, üdítőt
               biztosítunk!

2018 április 28-án
      szombaton
   8-12 óra között

Várjuk egyesületek, magánszemélyek
   jelentkezését Érd egész területén
            való szemét gyüjtésére.
        Szervezők:  Fülöp Magdika
                   Bada Zoltán
                 Macsotay Tibor
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

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

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

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

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

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

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

•	 Ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági felada-
tokat;

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

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

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

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

•	 Építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
•	 építéshatósági ügyintéző – döntés-

előkészítő munkakör 
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 Magyar állampolgárság;
•	 Cselekvőképesség;
•	 Büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 

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

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

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

tósági területen eltöltött gyakorlat;
•	 Közigazgatási szakvizsga;
•	 Informatikai ismeretek;
•	 Építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák: 
•	 Rendszerezett problémamegoldás;
•	 Objektivitás;
•	 Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség;
•	 Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség. 

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 06. 04.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 05. 26. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető 
nyújt, a 06-23-522-300 / 236-os mellék 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal címére történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/9930-
7/2018., valamint a munkakör megne-
vezését: építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. 06. 03.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
•	 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 A kinevezés határozatlan időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport

főépítész munkatárs munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:
Főépítészi feladatokban való részvétel, 
előkészítés:
•	 településrendezési dokumentumok, 

eszközök karbantartása, módosítása;
•	 településképi arculati kézikönyv, 

településképi rendelet karbantartá-
sa, módosítása;

•	 településrendezéshez kapcsolódó 
előterjesztések, tájékoztatások 
előkészítése;

•	 helyi értékvédelmi pályázat bonyo-
lítása, a támogatással, települési 
értéktárral kapcsolatos adminisztra-
tív feladatok ellátása

•	 településképi bejelentési, kötelezési 
feladatok ellátásában való közre-
működés

•	 Ügyfelekkel való kapcsolattartás, 
információk nyújtása 

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Főépítészi tevékenység 
segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó. 
Pályázati feltételek:
•	 Magyar állampolgárság;
•	 Cselekvőképesség;
•	 Büntetlen előélet;
•	 Felsőfokú építészmérnöki, magas-

építő üzemmérnöki, városgazdasági 
üzemmérnöki vagy ezzel egyenérté-
kű településmérnöki végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, azonos területen 

szerzett gyakorlat;
•	 településtervezésben szerzett 

gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 Informatikai ismeretek.
Elvárt kompetenciák: 
•	 Rendszerezett problémamegoldás;
•	 Objektivitás;
•	 Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség;
•	 Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség. 

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. május 28.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. május 11. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Fehérné Tölgyesi Ildikó nyújt, a 06-23-
522-396-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14-9930-6/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: főépítészi 
munkatárs.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. május 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
•	 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) 

bekezdése szerinti három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány.

•	 A kinevezés határozatlan időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.

Pedagógusoknak adományozható 
Érd Közneveléséért Díjra

Pedagógusnap alkalmából kerül átadásra az Érd Közneveléséért Díj.
Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és alkotó pedagógus 
közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az 
óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munka és a tehetséggondozás te-
rületén, illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján 
élen  járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában.
A díjazott személyére, a díjazandó közösségre bárki javaslatot tehet, aki a 
javasolt személy vagy közösség tevékenységét közvetlenül ismeri. A javas-
latot írásban kell megtenni.
Az Érd Közneveléséért Díj odaítélésére Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Köznevelési és Művelődési Bizottsága tesz javaslatot a beérkezett 
jelölések alapján. A díj adományozásáról a Bizottság javaslata szerint Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
A jelöléseket a következő címre kell benyújtani: Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8. 
A jelölések benyújtási határideje: 2018. május 10. 

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közérdekű felhívás

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

illetve e-mail címen  
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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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.



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

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

Hubert Parketta Kft.
2030 Érd, Budafoki út 14.
+36 23/375-833
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Bolyai-gála
Huszonegy zenés, táncos, verses, mesés, hangszeres produk-
ciót láthatott a közönség szombat délután a Bolyai-gálán, 
amelyen az iskola diákjai léptek fel. Ez volt a tizedik, jubileu-
mi alkalom, amelyen a gyerekek rajzaikkal is bemutatkoz-
hattak a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Dugig telt szombat délután a 
művelődési ház színházterme: 
szülők, diákok jöttek el, hogy 
megnézzék a különféle produk
ciókat. Osztályok, csoportok, 
szavaló, zenélő gyerekek álltak 
színpadra, és az iskola diákjai
ból pár hónapja alakult fúvósze
nekar is előadott egy darabot.

Ebben az évben három jubi
leumot ünnepel az iskola: név
felvételének harmincadik, az 
Alsó utcai épület száztizedik 
születésnapját, és tizedik alka
lommal rendezték meg a Bolyai
gálát – mondta megnyitójában 
Baranyi Teréz igazgatónő, 
hozzátéve: ezt az alkalmat min

den esztendőben a Bolyai Ala
pítvánnyal együtt szervezik, és 
az adományokból egy közösen 
kitűzött célt valósítanak meg. 
Tavaly a kisiskola udvarára ke
rültek játszóeszközök – ezeket 
a napokban vehették birtokba a 
gyerekek. Az idei gála bevételét 
szintén az udvari játékok bőví
tésére fordítják. 

A gála célja persze az is, hogy 
az ide járó diákok bemutatkoz
hassanak egymás, a tanárok, a 
szülők előtt. Ahogy az egyik fel
lépő negyedikes lapunknak el
mondta: szerepelni jó, és na
gyon jólesik meghajlás után a 
társak tapsa. n Á. K.

Mozgás, Anyu!
Idén is közös kocogással indult a Tusculanum óvoda ha-
gyományos családi egészségnapja. Hetven család vett 
részt a játékos, sportos vetélkedőkben.  

Az egészségnap fókuszában 
a mozgásos ügyességi felada
tok álltak. Rollerezés, terepjá
rás, célba dobás, labdás aka
dálypálya, mezítlábas élmény
séta és furfangos babzsákcipe
lés szerepelt a próbák között, 
amelyeken nemcsak a szülők, 
hanem a nagyobb testvérek is 
részt vehettek. A feladatokat 
úgy állították össze, hogy 
mind a nagy, mind a finom
mozgásokat, térérzékelést fej
lesszék – persze játékosan, az 
életkornak megfelelően. Az a 
gyerkőc, aki minden próbát el
végzett, ajándékot kapott.

– Ki nem hagytuk volna, a 
gyerek már egy hete erre ké
szült. Ez már a harmadik alka
lom, hogy itt vagyunk – mond
ta érdeklődésünkre egy édes
apa, aki épp a babzsákcipelés
nél állt sorba. Mint mondta, 
nemcsak a közös játékra, moz
gásra teremt jó alkalmat ez az 
egészségnap, hanem arra is, 
hogy a szülők jobban megis
merkedjenek egymással.

A sok mozgásban elfáradt 
gyerekeket frissítőkel lepték 
meg: palacsinta és gyümölcs
saláta várta az ovisokat.

Qn ÁdÁm

Hetünk története
Hetünk története címmel 
írtak és adtak elő mini-
színdarabot érdi fiatalok 
a Szociális Gondozó Köz-
pont Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Irodája 
szervezésében. Történe-
tük megeshet bármelyik, 
saját magát és az útját 
kereső fiatallal.

Mi történik, ha egy gátlá
sos, visszahúzódó kamasz 
olyan fiatalok közé kerül, 
akik bűncselekményre 
akarják kényszeríteni? 
Rossz esetben a fiú megtö
rik, jó esetben sikerül el
menekülnie – ahogy ebben 
a történetben is, ahol a fő
szereplő az ifisek között 
talált nemcsak védelemre, 
hanem barátokra is. 

Hét – illetve, mivel egyi
kük később kivált, hat – ifi
klubos együtt írta, alakí
totta, majd adta elő múlt 
hétfőn a darabot a régi 
Parkvárosi Közösség i 
Házban. Mint Rákosi Ag-
lája szociálpedagógus a 
bemutatón lapunknak el
mondta, a tizenkéthúsz
éves diákok szeptembertől 
készültek erre az alkalom
ra, drámapedagógiai fog
lalkozásokon.

Az előkészítő munkát 
Krasz na horkai Ágnes drá
ma pedagógus segítette.

– A fiatalok maguk dön
tötték el, miről szóljon az 
előadás. Az ő improvizá
cióik alapján írtuk meg a 
szövegeket, a jelenetek 
sorrendjét, és ők választot
ták ki a zenét is. Nagyon 
szeretek velük dolgozni; 

vannak olyan pontok, ahol 
több támogatásra van 
szükségük, buzdítani kell 
őket, hogy tartsanak ki, de 
úgy látom: nagyon fontos 
számukra ez a közös mun
ka – mondta Krasznahor
kai Ágnes, hozzátéve: na
gyon jó volt látni, ahogy 
ezek a fiatalok átlépték a 
saját határaikat, és véghez 
tudták vinni az elképzelé
seiket. 

Azzal, hogy a darabot 
előadták, még nincs vége a 
drámapedagógiai foglal
kozásoknak: színészi, kon
centrációt segítő, illetve 
önismereti gyakorlatokat 
végeznek majd a diákok, 
Krasznahorkai Ágnes irá
nyításával, és nyári tábo
rozás is vár rájuk.

Előadás után módunk 
nyílt beszélgetni a darab 
íróival, szereplőivel. Akkor 
már megnyugodva, moso
lyogva ültek a színpad szé
lén, fogadva a nézők – ba
rátok, szülők, tanárok – 
gratulációit. A hat fiatal 
(Bujáki Bianka, Horváth 

V. Lázár, Magyar László, 
Bacsa Péter, Vida Brigit-
ta és Király Dorottya) a 
Kós, a Batthyány és az 
Érdligeti iskolák diákjai.

– Szerettük volna bemu
tatni az ifit azoknak is, 
akik nem ismerik: hogy itt 
mindenkit befogadnak és 
elfogadnak – mondta Pé
ter, aki a főszereplőt ját
szotta. Vele ugyan nem 
történt meg hasonló, de ál
talános iskolás korában 
gyakran érezte kirekesz
tettnek magát. 

– Azt szerettem volna be
mutatni, hogyan illeszked
tem be egy összeszokott 
közösségbe, az ifisek közé 
– tette hozzá. 

A fiatalok arra a kérdés
re, hogy szívesen előad
náke máskor is a Hetünk 
történetét, lelkes igennel 
feleltek.

– Ha lesz rá lehetőség, 
készülünk egy újabb da
rabbal is, de hogy ez mi 
lesz, az még meglepetés – 
mondták mosolyogva.

Qn -K-

A fiatalok maguk döntötték el, miről szóljon az előadás

Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig
Telefon:

06-23/520-117
E-mail:

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

ELÉRHETŐSÉGE
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PENGÉK A JÉGEN, PENGÉK AZ ÉRMÉN!
Forgalmi 50 Ft-os emlékérme
a Budapesten rendezett I/A Jégkorong VB
alkalmából. Limitált példányszám - kétféle
kivitel - kétféle csomagolás!
- Első napi veret: csak az új 50 Ft-os érme
sorszámozott csomagolásban

- Forgalmi sor: az új 50 Ft-os és a teljes
forint érme-sor együtt, különleges
tükörfényes kivitelben

Kapható érmeboltunkban: 1054 Budapest,
Báthory u. 7. (tel: 06 1 800 8110),
vagy webshopunkban: www.penzvero.hu

57
64

41

17helyi érték  | 2018. április 25. |

Luk in-tanítványok sikere
Első alkalommal rendeztek ilyen nagyszabású ének-
versenyt a közelmúltban Érden, amelyen a fővárosból 
és Pest megyéből összesen tizenkét zenei, művészeti 
tanintézményből harmincan vettek részt, az érdiek, a 
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola tanulói jól 
szerepeltek.

Három korcsoportban, 
összesen harmincan mutat-
ták meg tehetségüket a Vö-
rösmarty gimnáziumban, 
kötelezően egy magyar 
népdalfeldolgozással és 
egy szabadon választott 
dallal. Az egész napos 
program legizgalmasabb 

pillanata mégis csak az 
eredményhirdetés volt. A 
zsűri neves énekesekből, 
zenészekből állt: Hegedüs 
Gönczy Katalin korrepeti-
tor, Szabó Magdolna és az 
érdi Köves Péter énekmű-
vészek pontoztak, majd ér-
tékeltek.

Az érdiek eredményei, 
első kategóriában (12–16 
éves), 3. lett Sisák Borka, 
dicsérő oklevelet kapott 
Iváncsics Noémi és Szaba-
dos Anikó, második kategó-
riában (17–20 évesek) – ahol 
nem osztottak első helye-
zést – 2. lett Majoros Csen-
ge, dicsérő oklevelet kapott 

Kertész Nóra és Tóth Márta 
Lili, 3. kategóriában (21 év 
felett) 2. lett Orbán Gellért, 
dicséretet Petrás Mátyás 
és Steckmüller Anna Sára 
kapott. Zongorán kísérte 
őket Rostás Zoltán, aki a 
legjobb zongorakísérő díj-
ban részesült.

A verseny műsorvezetője, 
Szóka Júlia énekművész 
pedig, aki egyben a jó ered-
ményt elért érdi verseny-
zők felkészítő tanára is 
volt, különdíjat kapott pe-
dagógiai munkájáért, a kö-
vetkezőket mondta összeg-
zésként:

– Örülök tanítványaim si-
kerének és annak, hogy ezt 
a rangos versenyt a Lukin 
iskola és az alapítvány fő-
szervezésében városunk 
rendezhette. Remélem, ha-
marosan, újra itt találkoz-
hatnak a főváros és Pest 
megye jövendő énekesei.

QQ (temesi)

Érdi csillagfürkészők
Csillagnézésre való este-éjszaka ígérkezett múlt szom-
baton, föl is kerekedet az Érdi Csillagászati Klub törzs-
tagsága és sok érdeklődő is, hogy Tárnokon, a Bolha 
FTSE épülő, Berki utcai focipályáján fölállítsák távcsö-
veiket. A kitelepülés apropóját – az égfürkészés gyönyö-
rűségén túl – a csillagászat napja adta.

A csillagászat napja idén 
április 21-ére esett, ez 
ugyanis a húsvéthoz hason-
lóan a holdfázishoz igazodó 
mozgó „ünnep”: az április 
közepe és május közepe kö-
zött bekövetkező első ne-
gyedhez legközelebbi szom-
batra esik – tudom meg Le-
viczki Anitától, az érdi klub 
titkárától, aki elégedett az 
érdeklődéssel, hiszen leg-
alább harminc felnőtt és 
gyerek jött el, s a pálya sar-
kában tucatnyi különböző 
méretű távcső meredt az ég 
felé, egyikben például a Ju-
pitert láthatta a szemlélő, 
mások pedig a holdkrátere-
ket hozták megdöbbentő kö-
zelségbe. 

A klubtitkár reményei sze-
rint ezzel a helyszínel hosz-
szabb távon számolhatnak, 
ami azért örvendetes, mert 
itt viszonylag csekély az ész-
lelést nagyban befolyásoló 
fényszennyezés, ráadásul 
nincsen messze Érdtől.

Az alig több mint egy éve 
alakult klub népszerűsége 
folyamatosan nő, ami nem 
csak az ilyen élményszámba 
menő kitelepüléseken, de az 
előadások látogatottságán 
is mérhető. S korántsem 
csak az amatőr csillagászat 
iránt újonnan érdeklődők, a 
most kedvet kapók csatla-
koztak a klubhoz, a kis kö-
zösség magja az égbolt régi, 
eddig magányosan szemlé-

lődő szerelmesiből verbuvá-
lódott.  

Oláh Zoltán órásmester 
például hosszú évtizedek óta 
kémleli szenvedélyesen az 
égboltot, ha nagyon akarná, 
még egy tetszetős elméletet 
is előadhatna az órák és a 
csillagok járásnak összefüg-
géséről. De nála a dolog en-
nél sokkal egyszerűbben 
kezdődött. Feleségétől 1984-
ben ajándékba kapta Kulin 
György A távcső világa című, 
az amatőr csillagászok bib-
liájának számító könyvét, s 
nyomban nekilátott az ab-
ban talált útmutatás alapján 
egy tükröt csiszolni, s meg-
építeni első távcsövét. A régi 
műszer a mai napig szolgálja 
készítőjének kedvtelését, de 
újabban inkább egy „gyári” 
20 centiméteres, külsőre is 
tekintélyes méretű eszköz-
zel kémleli az eget, s készsé-
gesen mutatja és magyaráz-
za még kezdő, inkább csak 
rácsodálkozó érdeklődők-
nek, mit láthatnak az égbol-
ton és a távcső keresőjében.

Az égbolt szépségeinek 
kezdeti felfedezéséhez egy 
mindenki számára elérhető, 
elegánsan és tudományosan 
binokulárnak, közönsége-
sen vagy póriasan csak guk-
kernak nevezett eszköz is 
elegendő – persze nem arra 
a változatra gondolunk, 
amelyikkel a színpadok csil-
lagait szokás fürkészni –, 
ezzel is megtanulhatunk tá-
jékozódni az égbolton, ami-
ben, ha kellően elmélyedünk, 
hamar komolyabb eszközre 
szeretnénk majd váltani.

QQ M. Nagy

Az érdi fellépőket és felkészítőiket is elismerte a zsűri

Oláh Zoltán órásmester a kezdetekben maga építette a távcsövét
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Hul ladékból ékszerek
Lehet-e bicikligumiból nyakláncot készíteni? Hát egy 
rossz esőköpenyből fülbevalót? Póthné Viczing Gabi 
(TIARA-alkotóház) kilencven gyereknek mutatta 
meg, hogy számtalan megunt, kidobásra ítélt holmiból 
mutatós ékszerek, díszek készülhetnek. 

Játék a formákkal, szí-
nekkel, anyagokkal – így 
jellemezte lapunknak sa-
ját munkáját Viczing 
Gabi, akinek alkotásaiból 
múlt csütörtökön nyílt ki-
állítás a régi Parkvárosi 
Közösségi Házban, egy 
Föld napi program kereté-
ben, amit a Szociális Gon-
dozó Központ szervezett 
az óvodásoknak.

Viczing Gabi nem eladás-
ra, hanem saját örömére 
készíti különleges ékszere-
it, mezőgazdasági kötöző-
ből, gombból, dísz zsinegből 

vagy éppen PET-palackból. 
Alkotásai nagyon tetszet-
tek a Szivárvány óvodából 
érkezett gyerekeknek – 
mintegy kilencvenen jöttek 
el szerda délelőtt, hogy 
részt vegyenek különféle 
játékokon, bemutatókon. A 
gyerekek maguk is készül-
tek egy vidám kis előadás-
sal – A három kismalac 
történetét mutatták be –, 
majd a Csengettyű Együt-
tes lépett színpadra. Póth-
né Viczing Gabi kiállítását 
Majorné Bániczki Juli-
anna művészettanár nyi-
totta meg, aki arról beszél-
getett a gyerekekkel, ho-
gyan tudjuk egyszerű, 
mindennapi praktikákkal 
óvni környezetünket. A ki-
csiket a Kertbarát Kör vi-
dám játékkal várta: termé-
seket kellett szétválogatni-
uk, majd megismerkedhet-
tek ritkán látott magvak-

kal (köles, vörös lencse) és 
gyógynövényekkel.

Az épület előtt az Éltető 
Értékeinkért Egyesület fa 
közösségi játékaival szóra-
kozhattak a gyerekek – 
minden fajáték egyedi ké-
szítésű volt: alakfelismerő 
játék, óriáskirakó, lovacs-
kahúzás, célbadobás, hor-
gászat szerepelt a prog-
ramban. Aki elfáradt, az 
egyik teremben pihenhe-
tett, ahol sodrott papírda-
rabokból készült kosara-
kat csodálhattak meg a 
gyerekek, és megismerked-

hettek elkészítésük techni-
kájával is.

A Föld napja természete-
sen nemcsak a környeze-
tünk megóvásáról szól, ha-
nem az élővilág ünnepe is. 
Nem véletlen, hogy a ren-
dezvényre ellátogatott Cza-
bai Balázs is, aki madár-
odúkat mutatott be és a 
Czabai-kertről mesélt a 
gyerekeknek.

– A gyermekek életében 
döntő szerepe van, amikor 
kapcsolatba kerülnek kör-
nyezetükkel, illetve a ter-
mészettel. Nagyon fontos, 
hogy ekkor felvilágosítsuk 
őket arról, miért fontos, 
hogy megbecsüljük és szer-
ves egésznek tekintsük a 
természetet – hangsúlyozta 
Czabai Balázs, hozzátéve: 
rendszeresen beszélges-
sünk erről a gyerekekkel, 
hogy érezzék, ebben nekik 
is igen fontos szerepük van.

QQ Á. K.

Öko -akadályverseny a Föld napján
Több mint hétszáz óvodás 
és iskolás látogatott el a 
nyolcadik Föld napi ren-
dezvényre, amit Érd váro-
sa és az Ö.T.H.É.T. Egyesü-
let Pest Megyei Tagozata 
szervezett, az ÉTH közre-
működésével. A gyereke-
ket öko-akadályverseny, 
valamint trambulin és pa-
pírcsocsó, finomságok, no 
meg friss víz várta, a ren-
dezvényhez első ízben 
csatlakozó ÉTV jóvoltából.

A Föld napi rendezvény fó-
kuszában a szelektív hulla-
dékgyűjtés állt; a gyereke-
ket tizenkét állomás várta – 
kipróbálhatták többek közt 
a PET-prést, a környezetba-
rát palacktekét, versenyez-
hettek, ki szelektálja hama-
rabb a hulladékot, és tudásu-
kat is tesztelhették az öko-
totón. A Föld napi akadály-
versenyt T. Mészáros And-
rás nyitotta meg, aki hang-
súlyozta: már gyermekkor-
ban hozzá kell szoknunk a 
környezetvédelemhez.

– Az itt elsajátított tudás 
segít majd abban, hogy majd 
felnőttként is minél jobb, él-
hetőbb környezetben élhes-
setek – hangsúlyozta T. Mé-
száros András, utalva arra: 
bolygónkon nem mindenhol 
iható az ivóvíz és szívhatunk 
friss levegőt.

A polgármestert arról kér-
deztük, milyen, környezet-
védelemmel kapcsolatos be-
ruházások zajlanak a város-
ban. T. Mészáros András el-
mondta: jelenleg egy 60 mil-
liárd forintos útépítési prog-
ramot készítenek elő, amely-
nek keretében pormentesítik 
a lakóutakat. 

– Ez egy nagy környezet- 
és egészségvédelmi beruhá-
zás lesz, hiszen a szálló por 
mennyisége lecsökken majd 

– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, megjegyezve: jelen-
leg a porterhelés nagyobb 
problémát okoz Érden, mint 
az autók által kibocsátott 
égéstermékek. 

Nemrég indult egy 2,8 mil-
liárdos, környezetvédelem-
mel kapcsolatos beruházás 
is: ennek keretében Érd és 
térsége hulladékgazdálko-
dási rendszerét fejlesztik.

– Azt kívánjuk elérni, 
hogy minél kevesebb hulla-
dék kerüljön a lerakóba és 
minél több hasznosuljon 
újra, védve a természetet – 
zárta szavait.

Ahhoz, hogy e célok meg-
valósuljanak, elengedhetet-
len a szemléletformálás, ami 
– mint azt Bada Zoltán, az 
Ö.T.H.É.T. Egyesület Pest 
Megyei Tagozatának elnöke, 
a rendezvény főszervezője 
tudósítónknak hangsúlyozta 
– gyermekkorban a legsike-
resebb; rajtuk keresztül a 
felnőttek is könnyebben elér-
hetők.

– Sok gyerekkel évről évre 
találkozunk; ahogy nagyob-
bak lesznek a résztvevők, 
egyre több információt tud-
nak befogadni. Az egyik 

Föld napi rendezvényünkön 
egy kisfiú büszkén újságolta: 
miután felhívta rá a figyel-
mét, az édesapja már szelek-
tíven gyűjti az aludobozokat. 
Az ilyen történeteket nagyon 
jólesik hallani – tette hozzá a 
főszervező.

A Föld napján sok új infor-
mációval gazdagodtak a gye-
rekek – és nem csak a legki-
sebbek. Hatodikosokat kér-
deztünk arról, mi mindent 
tehetünk környezetünk vé-
delméért, és bár a szelektív 
hulladékgyűjtésről sokat 
tudtak a srácok, a megújuló 
energiaforrásokról annál ke-
vesebbet – mint mondták, ez 
még nem szerepelt a környe-
zetismeret-óra anyagában. 

A gyerekek régi ismerős-
sel is találkozhattak az öko-
akadályversenyen: Pingvin 
Pityuval, akivel kezet ráz-
hattak és fotózkodhattak. A 
regisztrációban pedig Kere-
pesi Réka, Pest Megye Szé-
pe segédkezett – mint el-
mondta, ő maga is környe-
zettudatosan él, ezért fon-
tosnak tartotta, hogy részt 
vegyen ezen a nyolcadik 
Föld napi rendezvényen.

QQ ÁdÁm Katalin

Viczing Gabi alkotásai nagyon tetszettek a Szivárvány óvodából 
érkezett gyerekeknek

A szemléletformálás gyermekkorban a legsikeresebb; rajtuk keresztül a felnőttek is könnyebben elérhetők

A Föld napi rendezvény fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés állt; 
a gyerekeket tizenkét állomás várta
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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

KedvesOlvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket,

hogy az Érdi Újság 2018.
május 2. (szerda) helyett
május 3-án (csütörtök)

jelenik meg.

Szerkesztőség
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jola.hu

36 990 Ft helyett

Érvényes:
visszavonásig vagy a készlet erejéig!

Interspar

M7
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o
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ú
t
3
6
.

A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekről érdeklődjön szaküzletünkben!

Nyitva:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Érd, Iparos út 36.

erd@jola.hu
+36 20 427 60 10

M7-lehajtó,
Parkváros,

Interspar mellett

tavaszitavaszi

Akciók!Akciók!
AJTÓ
ABLAK
PARKETTA
GARÁZSKAPU

HŐSZIGETELÉS

AJTÓ
ABLAK
PARKETTA
GARÁZSKAPU

HŐSZIGETELÉS

KKKaaaannaaddaaii sszziill
lllaaammmmiinnáálltt ppaaddllóó

Arizóna tölgy
laminált padló

Beltéri ajtók

1.590Ft/m²

36.990 Ft y

most csak

34.990Ft

RAKTÁRON!
Csak a készlet erejéig

!

RAKTÁRON!
Csak a készlet erejéig

!

1 HÉT
ALATT!

!
1.590Ft/m²

7mm/31

5 féle színben,
magyar méretrendben
(tele dekorfóliás ajtók)

7mm/31
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Tavaszköszöntő Ága-Boga
Első ízben tartott tavasz-
köszöntő rendezvényt az 
Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete. Mintegy 
kétszázan vettek részt az 
Epicentrum rendezvény-
központban tartott Pintér 
Béla-koncerten vasárnap 
délután. A gyerekeket arc-
festés, rajzverseny, a szü-
lőket könyv- és CD-vásár 
várta, és mód nyílt a kötet-
len beszélgetésekre, a kö-
zös falatozásra is.

Mintegy kétszázan vettek 
részt a tavaszköszöntőn, 
amire nemcsak a tagcsaládo-
kat, hanem nehéz helyzetben 
élő érdi gyermekeket, csalá-
dokat is várták a szervezők: 
a nagycsaládos egyesület, a 
Jézus a Gyermekekért Ala-
pítvány és az Epicentrum 
rendezvényközpont – tudtuk 
meg Bogatin Attilától, az 
Ága-Boga elnökétől.

– A délután fő programja a 
Pintér Béla-koncert volt; az 
ő dalai felnőtteknek, gyere-
keknek egyaránt szólnak. 
Nagyon népszerű a nagycsa-

ládosok körében, kicsik és 
nagyok egyaránt élvezték az 
előadását – jegyezte meg Bo-
gatin Attila, hozzátéve: több, 
a városért, a családokért 
tenni akaró közösség össze-
fogásával valósulhatott meg 
ez a rendezvény.

– Nagyon szeretjük Pintér 
Bélát, de amúgy is eljöttünk 
volna: amit az egyesület 
szervez, arra mi ellátoga-
tunk – mondta mosolyogva az 
ötgyermekes Judit. – Fontos, 
hogy ne csak a levelezőlistán 
tartsuk egymással a kapcso-

latot. A személyes találko-
zást nem lehet pótolni sem-
mivel; ilyenkor örülünk egy-
másnak, és jókat beszélge-
tünk, a gyerekek pedig talál-
kozhatnak a barátaikkal – 
tette hozzá az anyuka.

Az ága-bogás családok 
nemsokára újra találkozhat-
nak egymással a hagyomá-
nyos nagycsaládos gyer-
meknapon, amit idén május 
27-én, vasárnap tartanak 
majd a Magyar Földrajzi Mú-
zeum kertjében.

QQ ÁdÁm K.

Lelke van, húrja van, mi az?
Kicsi, nagy és közepes, 
magasan csilingelő és mé-
lyen brummogó, rézből és 
fából készült, vonós, fúvós 
és ütőhangszereket vonul-
tattak fel csütörtökön dél-
után a zene iránt fogékony 
kisgyermekek számára a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ kamaratermében 
– kik mások, mint a gyere-
kek: a Lukin Zeneiskola 
növendékei. 

A konferanszié, aki min-
den hangszerről mindent tu-
dott és mindent meg is osz-
tott a közönséggel: a zene-
ovisok és zenebölcsisek Timi 
„nénije”, azaz Tóth Andorné 
volt. Tőle tudhatta meg min-
denki, hogy bizony a húros 
hangszerek egy részének 
valódi lelke van, ennek híján 
eltorzul a hangzásuk. 

A gyerekek kórust vi-
songva mondták, amikor 
felismerték a Volt nekem 
egy kecském vagy a Mézga 
család dallamát az előadott 
művek között. Minden ze-
nészpalánta és minden 
hangszer nagy tapsot ka-
pott. De amikor előkerültek 
az ütős hangszerek, mintha 
csak összebeszéltek volna, 
a gyerkőcök felpattantak 
helyükről, és lerohanták a 

dobot, kongát, xilofont, na 
meg az ezeket bemutató 
Gyöngyi nénit. A xilofonon 
egy kisfiú, Hajdú Szilárd 
játszott, aki elmondta, hogy 
tavaly kezdett el zenélni ta-
nulni rajtuk, és az tetszik 
neki a legjobban, hogy ren-
getegféle ütőhangszerrel 
megismerkedhet itt. Édes-
anyja, aki gyógypedagógus 
is, elmesélte, hogy fia epi-
lepsziás volt kicsiként, ezért 
erősítenie, ügyesíteni kel-
lett a bal kezét. Először a 
furulyával próbálkoztak, de 
végül a zeneiskola javasla-
tára kötöttek ki az ütőhang-
szereknél. Szilárd ebben 
ügyesnek bizonyult és sze-
reti is.

Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen hatása lehet a gyerekre, 
ha zenét tanul kiskorában, 
elmondta, hogy a kognitív ta-
nulásban nagyon sokat se-
gíthet. Élmény, kikapcsoló-
dás amikor a többiekkel ze-
nélsz a zenekarban, közös-
ségteremtő erő – ezt már 
Timi néni sorolja. Fejleszti a 
kitartást, az önuralmat, a 
memóriát. Az egész szemé-
lyiségére pozitív hatással le-
het, mondja a zenepedagó-
gus.

A zeneiskolában a héten 
tartanak felvételiket minden 
hangszerre. A felvételi idő-
pontjairól és helyszíneiről a 
zeneiskola honlapján tájéko-
zódhatnak. Q JAN

A gyerekek körében mindig népszerű az arcfestés

Hajdú Szilárd a xilofont mutatta be az érdeklődőknek
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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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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.

57
64

13

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.

Nyugdíjasmunka-
vállalókat keresünk Érdre,

betanítottmunkára.
Délelőtti műszakban,
kimagasló órabérrel.

Érdeklődni:
06 20 396 2869, 06 20 215 0837
Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet
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Ipari kapuk szerelésével, szervizelésével
foglalkozó érdi telephellyel rendelkező

vállalkozásunk keres
AZONNALI KEZDÉSSEL

szakirányú végzettséggel

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.

Önéletrajzokat az attila.kobli@egd.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.

Előnyök az elbírálásnál:
� villanyszerelői-, műszerész- és/vagy
lakatos tapasztalat

� B kategóriás jogosítvány
� alapfokú angol nyelvtudás.

szerelő/szerviztechnikus kollégákat.

57
57

62
57

57
08

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

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Sidra 1 év körüli, nagytestű, 
ivartalanított szuka. Azonosí-
tó nélkül találták, elég sovány 
és nagyon éhes volt. Már szé-
pen összeszedte magát, erős 
felépítésű kutyus lett. Kedves, 
érdeklődő.

Panna 6–7 év közötti, kistes-
tű, kedves, vidám, emberek-
kel és kutyákkal is békés, nyu-
godt természetű, ivartalaní-
tott szuka. Kertes házban 
érezné jól magát, akár egye-
düli kedvencként is.
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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.

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Ács- és kőművesmunkát,

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

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Ács, kőműves ésmindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

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
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Kertgondozást, gyümölcsfa, sző-
lő metszést, permetezést válla-
lok. 06-30/682-44-31.

Villanyszerelés, redőnyszerelés!
06-30-2037655

TELEK

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

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

06-30-329-1839

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
28
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

ÁLLATORVOS. Házhozjáró. Mik-
rochip. Veszettség ellen védő-
oltás. Dr. Matejevszki Aszen 06-
20-216-6979

CSALÁDI HÁZ

Két generációs családi ház Érdli-
get legszebb részén, összkom-
fortos, 1010 nm-es telekkel,
azonnal beköltözhetően eladó!
06-30-487-8023

Kiadó albérlet bútorozottan! Te-
tőtéri 2 db 4,5x3 m-es, 1 db 5x5
m-es szoba + fürdőszoba, wc,
folyosó. Konyha megoldható.
06-23-373-341

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

Családi ház eladó. 06-23-377-576

ÁLLÁST KÍNÁL
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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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Nyomdaipari termékek (újság) feldolgozására,

hírlap feldolgozó
munkakörbe, munkatársakat keresünk.

Részmunkaidőben (napi 3 óra) végezhető,
könnyű fizikai munka.

Jó csapat, bejelentett munkaviszony és fix fizetés.
Munkavégzés helye: 1225 Budapest,Campona u.1.

(Harbor Logisztikai Park).
Munkaidő: V.-P. 20,15-23,15-ig.
(szombaton nincs munkavégzés)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
küldje el önéletrajzát

a signummotor@gmail.com e-mail címre.

Diszpécser munkakörbe kere-
sünk műszaki végzettségű kol-
légát törökbálinti irodaházba.
Munkaidő: hétköznap 8-17-ig.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.
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01Reklámújságok postaládás
terjesztésére megbízható, precíz
munkatársakat keresünk Érdre,
Budaörsre és Törökbálintra.

TTovábbi információ:06 (30) 856 7135

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

Érdi nyomdába minden második
hétvégére 4 órás takarítót kere-
sünk. Diákokat és nyugdíjaso-
kat is várunk! 06-30-2238723

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

Megbízható kőműves és segéd-
munkást keresek hosszútávra.
Telefon: 06-20/592-37-37.

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

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

B, C kategóriás tehergépkocsi ve-
zetőt keresünk. 06-20-9220087

VEGYES

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

Hajdúszoboszlón APOLLO Hotel-
ben 6 fő részére 2 szobás üdü-
lési jog olcsón eladó. 06-30-
319-6409

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

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

Internetvételhez komplett egy-
ség eladó. Ára: 15 000 Ft. 06-
30-3196409

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

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

zöldHulladék elszállítás, kisebb bontások.
BÁRMIT, BÁRMIKOR,

HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

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

57
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

56
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 56
20
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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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Egy  versenyző, három érem
Egy arany-, egy ezüst- és 
egy bronzérmet szerzett a 
Koroibosz KRSE érdi ka-
ratékája, Botos Botond.

A hétvégén rendezték a 
WKF karate magyar baj-
nokságot, amely mellett az 
ifjúsági olimpiára való kva-
lifikációs mérkőzéseket is 
tartottak. Botos Botond az 
olimpiai indulásért folyta-
tott versenyen magabiztos 
küzdelemmel jutott el a dön-
tőig, amelyet kiegyensúlyo-
zott teljesítménnyel nyert 
meg a junior 61 kilogrammo-
sok között. Ezeken a viada-
lokon dőlt el, kik képviselhe-
tik Magyarországot a nyári, 
Umagban rendezett kvalifi-
kációs tornán, ahol Európa 

legjobbjai mérik össze tudá-
sukat az ifjúságiaknál. Az 
októberi, Buenos Airesben 
megrendezésre kerülő ifjú-
sági olimpiára kor- és súly-
csoportonként három fő sze-
rezhet indulási jogot.

Botos Botond emellett a 
magyar bajnoki címért is 
megküzdött. Itt is magabiz-
tosan jutott el a fináléig, ott 
viszont kemény párharcban 
egy baleset miatt leléptet-
ték, s ezüstérmet szerzett. 
Ezt követően csapatban is 
megküzdöttek egymással a 
karatékák. A Koroibosz 
KRSE háromfős csapata pe-
dig bronzérmes lett, így Bo-
tos Botond mindhárom 
éremből szerzett egyet.

QQ -d-

Botos Botond a dobogó legfelső fokán egy nap alatt három érmet 
is bezsebelt a budapesti ob-n

Meglepetésgyőzelem Dombóváron
Nem kis meglepetésre há-
rompontos győzelmet ara-
tott a tabella negyedik he-
lyén álló Dombóvár vendé-
geként a VMG férfi kosár-
labdacsapata.

Az NB II (harmadosztály) 
Nyugati csoportjának 23. 
fordulójában a tabella ne-
gyedik helyén tizenöt győze-
lemmel és hét vereséggel 
álló Dombóvári KSE-hez lá-
togatott a kilencedik helye-
zett BKG-VMG DSE férfi ko-
sárlabdacsapata.

Az érdieket az elmúlt idő-
szakban több sérülés is súj-
totta, hiszen az egyébként 
is szűkös keretből Kern Pé-
terre még egy darabig nem 
számíthatnak Valaczkay 
Gáborék.

Ennek ellenére remekül 
kezdett a Vörösmarty, hi-
szen az első felvonásban 
négypontos előnybe került, 
de a második negyedet ki-
lenc ponttal elvesztette, így 
a szünetben 40–35-re a Tol-
na megyeiek vezettek.

Sőt, a térfélcserét követő-
en a hazaiak tovább, egé-
szen nyolc pontig növelték 
előnyüket, de hiába, mert az 
érdiek huszáros hajrát vet-

tek, s nem engedték veszni 
hagyni a mérkőzést. Óriási 
hajrában végül 22–11-re hoz-
ták a záró tíz percet, ezzel 
pedig 77–74-es győzelmet 
arattak.

– Megint a jobbik arcunkat 
mutattuk. Jól küzdöttünk, 
azért nyertünk, pedig sok 
labdát eladtunk. A második 
félidőre feljavultunk dobás-
ban és lepattanószerzésben 
is. A végjátékot jobban bír-

tuk idegekkel, és a kihagyott 
büntetőket vissza tudtuk 
szedni – értékelt Valaczkay 
Gábor, a BKG-VMG DSE játé-
kos-edzője.

A BKG-VMG DSE tíz győ-
zelemmel és tizenkét vere-
séggel kilencedik a tizen-
négy csapatos bajnokság-
ban, legközelebb pedig ápri-
lis 29-én, vasárnap 16 órakor 
a sereghajtó Dunaújvárost 
fogadja. Q domi

Nyitrai Ákosék jobban bírták a végjátékot idegekkel

Bedarálta az Érdi VSE  
a BKV-t!
Kelemen Patrik néhány perc alatt kétszer is bevette a 
BKV Előre kapuját, s az ő duplájával 2–0-ra győzött az 
Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának 24. fordulójában.

Egy nappal a mérkőzés 
előtt még sokat kellett gon-
dolkodnia a hazaiak kezdő-
jén Limperger Zsoltnak, hi-
szen akkor még úgy tűnt, 
hogy nyolc játékosának a 
szereplése is kérdéses, ám a 
két eltiltottat, Pintér Niko-
lát és Koós Gábort leszámít-
va csak Füzér Zoltánra nem 
számíthatott a BKV Előre el-
len az Érdi VSE szakvezető-
je, hiszen Kónya Benjámin, 
Pál Szabolcs, Németh Gá-
bor Vince, Kelemen Patrik 
és Pallagi Botond is vállal-
ni tudta a játékot.

Az érdiek szinte komplett 
csapattal álltak ki, ennek 
következtében rendkívül ak-
tívan kezdtek. Az Érdi VSE-
ben kezdőként először sze-
replő Kalmár Domonkost 
többször is keresték labdá-
val a társak, s mellette még 
Kelemen Patrik és Pál Sza-
bolcs is lehetőségeket dolgo-
zott ki. Az első félidőben vé-

gig domináltak a hazaiak, 
ám a vezetést jelentő talála-
tot még nem tudták megsze-
rezni.

A tizenkét nap alatt hato-
dik mérkőzését játszó BKV 
Előre a fordulás után a véde-
kezésre fordított több energi-
át, ám a 64. percben egy re-
mek játék után a hazaiak 
feltörték a vendégek sündisz-
nóállását. Kónya Benjámin 
labdaszerzése után Melczer 
Vilmoson keresztül indította 
Pallagi Botond a jobbszélen 
Kárász Krisztiánt, aki re-
mekül tekert középre, Kele-
men Patrik pedig védhetetle-
nül bólintott vissza a kapu 
jobb oldalába (1–0).

A vezető találatot követő-
en kijött a masszív védeke-
zésből a fővárosi alakulat, 
amely egy érdi védelmi hibát 
kihasználva Bata Csongor-
nak köszönhetően majdnem 
válaszolt, ám a közlekedési-
ek támadója egy méterről 

fölé lőtt. Néhány percre rá a 
kezezést reklamáló érdiek 
közül Kelemen Patrik nem 
állt le, a jobb oldalról betör-
ve, ballal lőtt Horváth Gá-
bor kapujába (2–0).

A hajrában mindkét olda-
lon akadtak lehetőségek, de 
már egyik csapat sem tudott 
élni ezekkel, így az érdiek 
bedarálták a BKV-t, s kétgó-
los győzelmet arattak.

– Az első félidőben is meg 
voltak a lehetőségeink. El-
lenfelünk viszont nyolc em-
berrel védekezett és meg-
próbált kontrára játszani – 
több-kevesebb sikerrel. A 

védelmünk viszont most is 
nagyon jól helytállt. Így való-
jában az volt a kérdés, mikor 
rúgjuk az első gólt, lehetett 
volna hamarabb is, de így si-
került – értékelt Limperger 
Zsolt, az Érdi VSE vezető-
edzője.

Az érdieknél először volt a 
kezdőcsapat tagja a fiatal 
támadó, Kalmár Domonkos.

– Számomra nagy öröm 
volt, hogy kezdőként léphet-
tem pályára az Érdi VSE-nél. 
Jól tartottuk magunkat, 
uraltuk a játékot, a középpá-
lyán gyönyörűen tudtunk 
játszani. Úgy mentünk át, 

mint kés a vajon, de a védel-
mükkel azért meggyűlt a ba-
junk. Nem tudtunk gyors 
döntéseket hozni, vagy túl-
kapkodtuk a helyzeteket, 
messziről sem vállalkoztunk 
annyit, viszont ezek a dolgok 
a második félidőben már ki-
jöttek – nyilatkozta az érdi 
támadó.

Az Érdi VSE legközelebb 
április 29-én, 16.30-kor a Du-
naharaszti MTK vendége-
ként lép pályára. A követke-
ző hazai mérkőzésre május 
5-én, 17 órakor, a Csornai SE 
ellen kerül sor.

QQ domonkos Bálint

Kalmár Domonkos (zöldben) először kezdett az Érdi VSE-ben  (Fotó: Balogh István)
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Döntős batthyánysok
Az országos elődöntőket rendezték meg az unihoki, il-
letve a nagypályás floorball diákolimpián az elmúlt idő-
szakban. A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola két 
egysége is bejutott az országos döntőbe!

Előbb a második korcso-
portosok unihokiját, majd a 
negyedik korcsoportos lá-
nyok nagypályás floorball di-
ákolimpiájának országos elő-
döntőjét tartották meg, ahol 
az unihokicsapat negyedik 
helyen végzett, míg a lányok 
aranyérmesek lettek, így be-
jutottak az országos döntőbe.

Aztán a Batthyány torna-
csarnoka adott otthont a 
harmadik korcsoportosok 
unihoki-küzdelmeinek, itt a 
házigazda fiúk remekül 
kezdtek, de az elődöntőben 

kikaptak. A bronzérmet 
ugyan megszerezték, de az 
országos döntőre nem kvali-
fikálták magukat. Ellenben 
a lányok aranyérmesek let-
tek, így ők ott lesznek a vég-
ső megmérettetésen.

Ezt követően a negyedik 
korcsoportos fiúk nagypá-
lyás versenyén a hazaiak a 
csoportkörben két győzelem 
mellett egyszer kikaptak, a 
keresztjáték során pedig is-
mét vereséget szenvedtek, 
így a harmadik helyért 
játszhattak. Itt a komáromi-

ak bő fél 
perccel a 
vége előtt 
büntetőpár-
bajra men-
tették az ösz-
szecsapást, 
ám a ráadást 
higgadt és 
remek meg-
oldások ka l 
az érdiek 
nyerték. 

 n DBA harmadik korcsoportos fiúk nem tudták kihar-
colni a döntőbe jutást

Meg alázó vereség a Fradi ellen
Gyalázat! – ezzel kommentálta T. Mészáros András, Érd 
Megyei Jogú Város polgármestere az ÉRD FTC-Rail 
Cargo Hungaria elleni mérkőzésen elszenvedett súlyos 
vereségét (32–15).

Rosszul kezdett, s az első 
góljára egészen a tizedik 
percig kellett várnia Szabó 
Edina együttesének az FTC 
elleni rangadón, ám a zöld-
fehérek kapujában remeklő 
Bíró Blankának és a gyors 
támadásbefejezéseknek kö-
szönhetően ekkor már öt-
ször is eredményesek voltak 
a hazaiak.

A folytatásban ugyan va-
lamelyest zárkózott az ÉRD, 
ám ez is kevésnek bizonyult, 
a hazaiak folyamatosan nö-
velték előnyüket, a szünetre 
pedig 15–7-es előnnyel vo-
nulhattak.
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Gyalázat!
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eredmény. Azt hiszem, ma 
nem voltunk abban a hely-
zetben és állapotban, hogy 
az eredményért tudjunk 
küzdeni. Vannak még így is 
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mutatott, a többieknek pedig 
lehetőség volt arra, hogy fej-
lődjenek és játsszanak – ér-
tékelt Szabó Edina, az ÉRD 
vezetőedzője.

Az ÉRD legközelebb ápri-
lis 25-én, 18 órakor lép pá-
lyára, amikor az ÉRD Aré-
nában látja vendégül a Kis-
várda együttesét.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–ÉRD 32–15 (15–7)
Elek Gyula Aréna, 1000 néző. V: Bócz, Wiedemann
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 3 (3), Kiss N. 3, Tóth G. 1, Kisfaludy, Sig-
nate 2, Lassource. Csere: Foggea (kapus), Gávai 1, Szabó L. 2, Ro-
berts 2, Bernát, Moncz 1, Domokos Vezetőedző: Szabó Edina.
Kiállítások: 8, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3.

Moncz Nikolett megszerezte első gólját az ÉRD felnőtt csapatában 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Olvadó jövőnk
Áder János köztársasági elnök nyitotta meg az érdi 
Kércz Tibor és Komáromi Csaba Olvadó jövőnk – Az 
Északi- és a Déli-sarkvidék törékeny jelene című kiállí-
tását április 20-án a Természettudományi Múzeumban. 
„A felnőtteknek tudományos kérdés, a gyerekeknek a 
túlélés kérdése a klímaváltozás” – fogalmazott a köztár-
sasági elnök. 

Az Északi-sarkvidék Föl-
dünk legsérülékenyebb te-
rülete a klímaváltozásra, 
ezt mutatja az is, hogy sok-
kal gyorsabban melegszik, 
mint bármilyen más hely a 
planétán. Miközben az átla-
gos globális hőmérséklet ke-

vesebb mint 1 Celsius-fokkal 
emelkedett az elmúlt három 
évtized során, a Jeges-ten-
ger nagy részén a melege-
dés 3 Celsius-fok körül volt. 
Bizonyos helyeken, ahol a 
jég eltűnt, a hőmérséklet 5 
Celsius-fokkal emelkedett. 

Kércz Tibor és Komáromi 
Csaba 2016 augusztusa után 
most másodjára látogatott el 
az Északi-sarkvidékre, hogy 
fényképeket készítsenek a 
jég birodalmáról. Ahogy azt 
az Érd FM 101.3-nak Kércz 
Tibor elmondta, annak elle-
nére, hogy általában a márci-
usi téli időszakban a jég sok-
kal délebbre is le szokott 
nyúlni, mostani látogatásuk-
kor egészen a 81. szélességi 
fokig fel tudtak hajózni anél-
kül, hogy jéggel találkoztak 
volna. Egyes kutatások sze-
rint 2050-ben, de lehet, hogy 
már előbb is, nyaranként tel-
jesen el fog tűnni a jég a Je-
ges-tengerről. 

A most kiállított 50+1 kép 
– utóbbit árverésre ajánlot-
ták az alkotók – az elmúlt 
években bejárt sarkvidékek 
és azok élővilágát örökíti 
meg. Ahogy ma még élnek és 
léteznek a sarki rókák, ping-
vinek, jegesmedvék. Kércz 
Tibor a kiállítás megnyitóján 
számadatokkal összegezte a 
sarkvidéki fotós expedíciói-
kat. Eszerint 20 hónap alatt 2 
sarkvidéken tettek meg 3 ex-
pedíciót. Ezalatt 33 napot töl-
töttek jégtörő hajókon, ame-

lyekkel 7100 km-t utaztak 
sarkvidéki vizeken. A 3 ex-
pedíció alatt több mint 55 
ezer képet készítettek, ebből 
látható most 50. 

– A fotók, amiket itt lá-
tunk, nem a drámát mutat-
ják, hanem a természet meg-
őrzendő szépségét. Ezek a 
fotók felhívják a figyelmün-
ket a veszélyre. Felhívják a 
figyelmünket a felelősségre. 
És arra, hogy közösen keres-
sünk rá megoldást – mondta 
el Áder János köztársasági 
elnök a kiállítás megnyitó-
ján, gratulálva a fotóművé-
szeknek, hogy erőt, energi-
át, pénzt, fáradtságot nem 

ismerve elkészítették a ké-
peket.

Kércz Tibor az Érd FM 
101.3-nak elmondta, hogy mi 
magunk is tehetünk azért, 
hogy – ha már megállítani 
egészen biztosan nem is tud-
juk, de – lelassítsuk a globá-
lis felmelegedést. Olyan 
apró, hétköznapi dolgokkal, 
mint hogy szelektíven gyűjt-
jük a hulladékot vagy hogy 
nem vásárolunk olyan dolgo-
kat, amikre nincs is szüksé-
günk.

A kiállítás június 30-ig lát-
ható a Természettudományi 
Múzeumban. 

QQ Jakab-aponyi noémi

Kércz Tibor: Olvadó jégtáblák a Jeges-tengeren

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita megte-
kinti Kércz Tibor (j) és Komáromi Csaba (b) fotóművész kiállítását 
 (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
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