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„A beszélt nyelvet is könyvekből tanultuk csupán”
Interjú Szabó Ilona Valériával n 4–5. oldal
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A s zemét helyett újra a természet az úr
Szombaton délelőtt – a négynapos 

ünnep ellenére – több mint 200 ön-
kéntes, lakosok és helyi szervezetek 
vettek részt az év első szokásos vá-
rostakarításában egész Érd külterü-
letén, kilenc helyszínen. A polgárőr-
ség által kiosztott szemeteszsákok 
megteltek műanyag, fém, papírhulla-
dékkal. De találtak még itt a város-
takarítók gumiabroncsokat is és épí-
tési törmeléket tonnaszámra. A vá-
rostisztítás után ezek helyét újra a 
természet vehette át. Az érdiek tehát 
most is kitisztították a várost. Az ak-
ciót Macsotay Tibor, a polgárőrség 
elnöke koordinálta, aki kérdésünkre 
elmondta, hogy amióta 5 éve elindult 
ez a program, jóval kevesebb a sze-
metes terület. A főszervező szerint 
ez a mostani volt a legeredménye-
sebb várostakarítási akció, úgy lát-
ta, körülbelül 40–50 tonnányi hulla-
déktól sikerült az érdieknek meg-
szabadítani a természetet. Remél-
jük, sokáig. n 3. oldal

Emelkedő szociális támogatások

Múlt csütörtöki ülésén a közgyűlés visszavonta a ta-
valy tavasszal elfogadott behajtási rendeletét. Válto-
zik a szociális támogatásokról szóló rendelet is: a köz-
gyűlés döntése értelmében könnyebbé válik az 
igénylés. Összefoglaló.  n 6. oldal

Aradszki András harmadszor is

Ünnepélyes keretek között múlt pénteken átvette 
megbízó levelét a Pest megyei 1-es számú választó-
kerület megválasztott képviselője: dr. Aradszki András. 
A Fidesz–KDNP politikusa köszöntőjében azt mond-
ta, folytatja a megkezdett munkát.  n 7. oldal

Két győzelem egy hét alatt

Előbb múlt szerdán, hazai pályán a Kisvárdát győzte le 
31-25-re, majd vasárnap Kecskeméten győzött 30-22-
re az ÉRD a női kézilabda NB I-ben, így, ha most pénte-
ken győz a Vác ellen, sorozatban hatodszor lehetnek 
dobogósok az érdi lányok.  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
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A szemét helyett újra a természet az úr
Szombaton délelőtt – a négynapos ünnep ellenére – több 
mint 200 önkéntes, lakosok és helyi szervezetek vettek 
részt az év első szokásos várostakarításában egész Érd 
külterületén, kilenc helyszínen. A polgárőrség által ki-
osztott szemeteszsákok megteltek műanyag, fém, papír-
hulladékkal. De találtak még itt a várostakarítók gumi-
abroncsokat is és építési törmeléket tonnaszámra. A 
várostisztítás után ezek helyét újra a természet vehette 
át. Reméljük, sokáig.

Az egész városra kiterje-
dő akciót Macsotay Tibor, a 
polgárőrség elnöke koordi-
nálta, aki kérdésünkre el-
mondta, hogy amióta 5 éve 
elindult ez a program, jóval 
kevesebb a szemetes terület.

– A végcél persze az lenne, 
hogy teljesen kiszorítsuk 
ezeket – tette hozzá, és erre 
lát is esélyt, hiszen, ahogy 
mondta, egyre környezettu-
datosabbak az emberek.

– Rengeteg bejelentést ka-
punk az erre a célra működő 
forródrótunkra – a bejelen-
téseknek köszönhetően pe-
dig egyre több embert kap-

nak el, akik bírság kiszabá-
sára számíthatnak. A pol-
gárőrség vezetője hangsú-
lyozta, az, hogy most Érd 
külterületeire koncentrált a 
takarítás, annak köszönhe-
tő, hogy a belterületeken si-
került felszámolni az illegá-
lis szemétlerakást.

T. Mészáros András, Érd 
Megyei Jogú Város polgár-
mestere – aki az akció alatt 
több helyszínt is bejárt – azt 
emelte ki, hogy az erre kije-
lölt helyen, azaz a hulladék-
udvaron, ami nem mellesleg 
közelebb is van a város belte-
rületéhez, mint ezek a külte-
rületi részek, már szomba-
ton is le lehet adni a hulladé-
kot. A várostakarításról 
szólva elmondta, hogy „ezek 
az akciók jók, de az lenne a 
legjobb, ha egyáltalán nem 
is lenne szükség rájuk. Ha 
valaki itt körülnéz, látja, 
hogy milyen gyönyörű táj ez. 
Kirándulni kellene idejárni, 

nem szemetet szedni” – tette 
hozzá a polgármester. Azzal 
kapcsolatban, hogy az ön-
kormányzat milyen lépése-
ket tesz az illegális szemét-
lerakás visszaszorításának 
érdekében, elmondta, hogy 
egyrészt a kamerarendszer 
kiépítésére fordítható keret 
egy részét arra szánják, 
hogy a külterületekre vezető 
utat is bekamerázhassák, 
így talán tetten érhető lesz, 
ki az, aki teherautóval hord-
ja ide a hulladékot. Másrészt 
le akarják zárni ezeket az 
utakat a (teher)autóforga-
lomtól. Mindenekelőtt azon-

ban szerinte szemléletvál-
tásra, szemléletváltoztatás-
ra van szükség.

Ófaluban, a Duna partján 
az Érd és Környéke Hor-
gászegyesület tartott reggel 
eligazítást, amiben figyel-
meztették az egybegyűlte-
ket, hogy körültekintően lép-
kedjenek, mert a fűben nem-
csak hüllők lehetnek, hanem 
esetleg éles fém- és üveghul-
ladékok. A kis csapatot ez 
azonban nem rémítette el, 
vették a gumikesztyűket és 
szemeteszsákokat, és neki-
kezdtek a takarításnak. Az 
Érd Médiacentrum munka-
társai és az Érd FM 101.3 
hallgatói a Beliczay-szigetre 
indultak, a többiek a Duna 
partján vették fel a versenyt 
a hulladékokkal szemben. 
Mint azt később az Érd Mé-
diacentrum munkatársaitól 
megtudtuk, a Beliczay-szi-
geten körülbelül 12 zsáknyi 
szemét gyűlt össze. 

A Tetőfedő utcában Ta-
kács Éva vezetésével körül-
belül harminc ember és a 
polgárőrség lovas tagozata 
– Brunder Mártonnal – 
gyűjtötte fáradságot nem kí-
mélve a szemetet az erdő-

ben. Munkájuk végeztével 
körülbelül 80 zsáknyi hulla-
dék gyűlt össze. Az Eb Dorá-
dó Nagy Nikoletta vezetésé-
vel a külső Római úton, a te-
lephelyükön ig yekezett 
rendbe tenni a környéket.

A Zengő utcában már 
megszámolhatatlan, sze-

méttel teli zsák állt az úton 
végig, mire odaértünk, de 
még így is maradt bőven mit 
összeszednie az Ö.T.H.É.T. 
Egyesület tagjainak, az 
Érdi Fidalitasnak és a hoz-
zájuk csatlakozó önkénte-
seknek. Egy bokor tövében 
körülbelül 40 gumiabroncs, 
kicsit arrébb egy egész für-
dőszobai berendezés dí-
szelgett. Egy anyuka a kis-
fiával érkezett ide szemetet 
szedni. Elmondták, hogy 
most először vettek részt az 
eseményen, mert nemrégi-
ben költöztek Érdre. Az 
édesanya fontosnak tartja, 
hogy kisfiát olyan szellem-
ben nevelje, hogy figyeljen 
oda környezetére, ezért 
hozta őt is magával, s ő lel-
kesen gyűjtögette a zsákjá-
ba a szemetet. Mint mondta, 
nem érti, hogy ki és miért 
hordja ide a hulladékot, mi-
ért nem az erre kijelölt hely-
re viszi azt.

Az Esztergályos utcában a 
Polgári Természetőrség, a 
Parkvárosi Közösségi Ház 
és az Érdi Környezetvédő 
Egyesület egészen addig ta-
karított, amíg el nem fogyott 
az utolsó szemeteszsákjuk 

is. Ezután halmokba hordták 
össze a fennmaradó hulladé-
kot, hogy az ÉTH munkatár-
sainak könnyebb legyen on-
nan elszállítani azt. A mun-
kájukat sok-sok gyerek és 
egy kutya is segítette.

Az érdiek tehát most is ki-
tisztították a várost. Macso-
tay Tibor kérdésünkre el-
mondta, hogy szerinte ez a 
mostani volt a legeredmé-
nyesebb várostakarítási ak-
ció. Pontos számokat jövő 
hétre ígért, de az akció után 
úgy látta, körülbelül 40–50 
tonnányi hulladéktól sike-
rült az érdieknek megszaba-
dítani a természetet. Remél-
jük, sokáig. Aki itt szabadul 
meg a WC-ülőkéjétől és a 
gumiabroncsától, az valószí-
nűleg nem tudja, hogy ezek 
(az amúgy védett) területek 
rendkívül gazdagok termé-
szeti értékekben: csaknem 
1000 növényfaj, azaz a hazai 
növényvilág több mint 40%-a 
megél nálunk. Sőt, az or-
szágban csak itt virágzik a 
deres szádorgó, illetve csak 
nálunk látni a magyar szit-
kár lepkét. Ha nem temeti be 
őket az azbeszt.

QQ Jakab-aponyi noémi

A legtöbb helyen gyerekek is segítettek a várostakarításban

A lakosok mellett az Érdi Fidelitasnak és az Ö.T.H.É.T. Egyesületnek is akadt bőven dolga a Zengő utcában 
 (Fotó: Boros Sándor)

A Polgári Természetőrök, a Környezetvédők és a Parkvárosi Közösségi Ház csapata a munka után az 
Esztergályos utcában
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Aki  Érdre hozta az angolt
A magán nyelviskolák és az angol nyelvtanítás úttörője 
volt, nemcsak városi, hanem országos szinten. Oroszlán-
része volt abban, hogy a térségünkben élők a Vörös-
marty gimnáziumban nyelvvizsgázhassanak. Szakmai 
eredményeivel párhuzamosan, szépirodalmi munkáival 
is egyre több sikerrel dicsekedhet. Szabó Ilona Valériá-
val beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Mire emlékszik a gyer-
mekkorából?

– Hajdú-Bihar megyében, 
a román határ menti kis falu-
ban, Kismarjában gyerekes-
kedtem, ahol nagyon szabad 
életem volt, sok időt töltöt-
tem a természetben. Mivel a 
környékünkön jobbára fiú 
pajtásaim voltak, minden 
csínytevésben benne voltam 
én is: fára másztunk, bicik-
liztünk, lejártunk megmár-
tózni a Berettyóban és indi-
ánkönyveket olvastunk.

– Milyen pályáról álmo-
dott?

– Volt vagy tizenhárom 
babám, leültettem őket szé-
pen sorba és általában isko-
lásdit játszottam velük. 
Ének órát is tartottam nekik, 
ahol lelkesen vezényeltem 
őket. Egészen biztosan tud-
tam, ha felnövök, tanítani 
fogok. Sőt, hetedikes korom-
ban már azt is eldöntöttem, 
hogy angoltanár leszek. Ak-
kor tudtam csak meg – amit 
addig sikeresen eltitkoltak 
előlem –, hogy a nagybátyám 
New Yorkban él és ez felkel-
tette az érdeklődésemet az 
angol iránt. Persze, minden-
ki kinevetett, hiszen akkori-
ban nagyon kevés iskolában 
oktattak angolt, mindenütt 
az orosz volt a kötelező ide-
gen nyelv. Szerencsére Haj-
dúböszörményben, ahol kö-
zépiskolás lettem, ugyan kis 
óraszámban, de orosz tago-
zatos osztályban mégis lehe-
tett angolt tanulni. Akkori-
ban a kommunikatív nyelv-
oktatás nem szerepelt a tan-
menetben, jobbára szöve-
gekkel, irodalmi szemelvé-
nyekkel dolgoztunk. Zárt vi-
lágban éltünk, utazni nem 
lehetett, gyakorlatilag a be-
szélt nyelvet is könyvekből 
tanultuk csupán. Ám olvasni 
nagyon szerettem, és már 

akkor elkezdtem eredetiben 
ismerkedni az angol iroda-
lommal, ezáltal a szókincse-
met és a nyelvtani tudáso-
mat is fejleszthettem, ami-
nek később nagy hasznát 
vettem a továbbtanulásnál.

– Shakespeare-t olvasott 
eredetiben?

– Igen, angol nyelv- és iro-
dalom szakosként nekünk ez 
kötelező is volt, az angol iro-
dalom nagy korszakait és 
szerzőit megismerni. Azon-
ban Shakespeare műveit a 
régi nyelvezete miatt ma-
napság már az angolok is 
modernizált, könnyített vál-
tozatban olvassák. Az iroda-
lomtól aztán a nyugatra tör-
ténő utazási korlátok enyhü-
lésével a beszélt nyelv gya-
korlásáig is eljutottam. Igye-
keztem minél több időt kül-
földön tölteni, hogy anya-
nyelvi környezetben gyako-
rolhassam az angol nyelvet. 
Ennek köszönhetően azóta 
is kiterjedt baráti köröm 
van, akikkel kölcsönösen lá-
togatjuk egymást, és ez ki-
váló alkalom a nyelv gyakor-
lására is. Amíg nem utazhat-
tam, egy nemzetközi klub 
tagjaként nemcsak angolok-
kal, hanem görögökkel, né-
metekkel is leveleztem ango-
lul, s csaknem mindegyikből 
máig tartó, több évtizedes 
barátságok születtek. 

– De hogyan került az Al-
földről ide Érdre?

– Előbb a nagyszüleim 
„menekültek” el az államosí-
tás és téeszesítés elől a fővá-
rosba. Egy kis kocsmát üze-
meltettek a faluban, de a kö-
telező mezőgazdasági tevé-
kenységbe nem akartak be-
kapcsolódni, különösen a 
nagymamám volt ellene. 
Ezért Budapestre költöztek, 
ahol gyári munkások lettek 
és egy ideig albérletben húz-
ták meg magukat, majd egy 

idő után sikerült nekik házat 
venni Érden, így később mi 
is utánuk jöttünk anyukám-
mal meg a nagybátyámmal. 
Én meg végül levelezőn vé-
geztem az Egri Tanárképző 
Főiskola orosz–angol sza-
kán, ugyanis Egerben kiváló 
nyelvtanárok és egyben tan-
könyvírók is tanítottak, és 
ott az angol szak jóval erő-
sebb volt, mint ugyanannak 
a főiskolának a budapesti 
tagozatán.

– Majd Érden kezdte el a 
pedagógusi pályáját?

– Ennél azért kalando-
sabban indult a pályafutá-
som! A tanítás előtt még sok 
minden mást is kipróbáltam. 
Mivel a tanulás mellett dol-
goztam, az első munkahe-
lyem a Kulturális Kapcsola-
tok Intézetében volt. A nem-
zetközi osztályra, ahová en-
gem tizenkilenc évesen fel-
vettek, nem volt könnyű be-
kerülni. Általában a diplo-
maták, nagykövetségi dolgo-
zók gyerekei, hozzátartozói 
dolgoztak ott. A munkám iz-
galmas volt, mert az angol–
magyar kulturális csere-
programban részt vevő ma-
gyar és külföldi szakembe-
rek programjait szerveztem. 
Az ügyfeleim a kultúra és 
tudomány számos területé-
ről érkeztek: színészek, báb-
művészek, mérnökök, orvo-
sok, zenészek, képzőművé-
szek és még sorolhatnám!

– Miért kellett megválnia 
az állásától? 

– Szerettem volna to-
vábbtanulni angol szakon, 
de a munkahelyem csak a 
marxista egyetemet enge-
délyezte volna. Időközben 
észrevettem, hogy az inté-
zetünkben túl erős a politi-
kai felügyelet. Igazából az 
akkori Művelődésügyi és 
Külügyminisztérium hatás-
körébe tartozott, és a mun-
kánkat, beleértve az ügyfe-
leinket is, állandó megfigye-
lés alatt tartották, telefon-
beszélgetéseinket lehallgat-
ták. Ezért egy hirtelen vál-
tással elmentem képesítés 
nélkül oroszt, rajzot és test-
nevelést tanítani Sóskútra, 

és egyben elkezdtem a ta-
nárképző főiskola orosz–
angol levelező tagozatát. 
Sóskúton csaknem két tan-
évet töltöttem, nagyon él-
veztem a tanítást, a gyere-
kekkel is jó kapcsolatom 
volt. Azonban olyan állásra 
vágytam, ahol használhat-
tam az angol nyelvtudáso-
mat. Így kerültem ismét Bu-
dapestre a Találmányi Hi-
vatalba, ahol kereskedelmi 
levelezőként sokat tanultam 
a találmányok idegen nyel-
vű leírásából. Ezt később jól 
fel tudtam használni a Gam-
ma Művekben a műszaki 
fordítói munkámban. Ekko-
riban ismerkedtem meg a 
férjemmel, Tóth Sándorral, 
aki gépészmérnökként so-
kat segített a műszaki szak-
szavak értelmezésében és 
pontos fordításában, egy-
ben ő volt a szakmai lekto-
rom is. 1981-ben megkap-
tam az orosz–angol szakos 
tanári diplomámat, és attól 
kezdve magántanárként an-
goltanfolyamokat vezettem 
különböző helyszíneken. 
Nagyon sok gyerekcsopor-
tom volt, ráadásul nekik ak-
kor még az orosz volt a köte-
lező nyelv, semmilyen angol 
nyelvismeretük sem volt, az 
alapoktól kellett kezde-
nünk. Aztán 1991-ben a fér-
jemmel megalapítottuk Érd 
első angol nyelviskoláját.

– Jól sejtem, hogy nem 
csak itt Érden, de országos 
viszonylatban is az elsők kö-
zött vágtak bele ebbe a vál-
lalkozásba?

– A férjem, aki mindig 
mellettem állt, menedzsel-
te, segítette a munkámat – 
már az első percektől azt 
javasolta, hogy ne magán-
órákat adjak, hanem tanfo-
lyamokban gondolkodjak. 
Ez az elképzelés volt a 
nyelviskolánk alapja. Én az 
angol mellett németet is el-
kezdtem tanítani, mivel idő-
közben abból is felsőfokú 
nyelvvizsgát szereztem, és 
a férjem is bekapcsolódott 
az angol oktatásba. A ké-
sőbbiekben olasz nyelvok-
tatással bővültünk, és több 
nyelvszakos kollégával 
kezdtünk el együtt dolgoz-
ni. Aztán a minőségbiztosí-
tásba is bekapcsolódtunk, 
és az elsők között szereztük 
meg az intézményi és nyelvi 
akkreditációt mindhárom 
nyelvből. Ám ez a folyamat 
rendkívül sok munkát köve-
telt tőlünk! Oktatási vezető-
ként én voltam a felelőse, de 
nagyon kevés támpontot 
kaptunk a követelményeket 
illetően, ezért igyekeztünk 
inkább túlteljesíteni. A be-
adott anyag több száz oldalt 
tett ki, de megérte, mert az 
akkreditáció sikerült, és 

Hamarosan nyomdába kerülhet első könyve, egy mesekönyv, ami-
nek érdi vonatkozása is lesz
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újabb két ciklusban is meg-
újítottuk.

Mi az angol nyelv tanítását 
valóban úgy éltük meg, mint 
egy úttörő korszakot. Akko-
riban akkora hiány volt an-
goltanárokból, hogy nem 
ment ritkaságszámba az ál-
lás mellé felajánlott lakás 
sem. Ekkor folyt az ország-
ban az orosztanárok átkép-
zése angoltanárrá. Az érdi 
átképzésben tanártréner-
ként én is részt vettem. Érté-
keltem a tanár kollégáim 
erőfeszítéseit, akiknek csa-
lád és munka mellett kellett 
megtanulniuk egy új idegen 
nyelvet. A kiterjedt szakmai 
kapcsolataim ebből az idő-
ből származnak. Érdi kollé-
gáimmal később gyakran 
jártunk együtt továbbképzé-
sekre, módszertani konfe-
renciákra, amelyeken a Bri-
tish Council és az angol 
könyvkiadók áldásos tevé-
kenysége folytán több száz 
angoltanár vehetett részt. 
Nagy szerepe volt ennek a 
frissen átképzett angoltaná-
rok nyelvtudásának fejlesz-
tésében.

– Úgy tudom, önnek 
kulcs szerepe volt abban, 
hogy az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumot nyelv-
vizsgahellyé akkreditálták. 
Miért tartotta ezt fontosnak?

– A Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban nagyon sok 
érdi és környékbeli tehetsé-
ges diák tanul, akiknek a 
továbbtanuláshoz nag y 
szükségük van a nyelvvizs-
gára. Ezért kezdeményez-
tem és aktívan közre is mű-
ködtem az ECL nyelvvizsga-
hely akkreditációjának be-

indításában a gimnázium-
ban. A tanulók helyzetét 
nagyban megkönnyíti, ha a 
számukra megszokott kör-
nyezetben vizsgázhatnak. 
Ezenkívül, mivel több nyelv-
tanár, köztük én is ECL 
vizsgáztatóvá váltunk, ala-
posan megismertük ennek a 
nyelvvizsgának a követel-
ményeit, így sikere-
sebben fel tudjuk rá 
készíteni a diákokat. 
Az első ECL nyelv-
vizsgáztatás 2006-
ban zajlott le, nagy 
előzetes izgalmak 
közepette! Vajon 
lesz-e elég vizsgá-
zónk? Lett, de igen-
csak emlékezetesre 
sikerült! A kitűzött 
napra bejelentettek 
vagy tíz fogvatartot-
tat a Büntetés-végre-
hajtási Intézetből. 
Lánccal összefűzve 
vonultak végig a gim-
názium folyosóján, 
ami eléggé meglepő 
volt, hiszen ilyen 
vizsgázókhoz még 
nem volt szeren-
csénk! A nyelvtudá-
suk jócskán hagyott 
kívánnivalót maga 
után, viszont megle-
pően lelkesek voltak. 
A végén izgatottan 
kérdezgették, hogy 
milyen volt a „szerep-
lésük”? Azóta persze 
rengetegen tettek, 
tesznek itt nyelvvizs-
gát, csúcsidőszakban 
akár a száz főt is eléri a 
vizsgázók száma. Közülük 
nagyon sokan érkeznek jól 
felkészülten, alapos nyelv-
tudással, nemcsak közép-, 
de felsőfokon is.

– Az angol mellett a ma-
gyar nyelvvel is foglalkozik…

–  A hosszú évtizedek 
alatt, amelyeket angoltanu-
lással, tanítással, módszer-
tani ismeretek elsajátításá-
val töltöttem, nem igazán 
jutott időm az irodalomra. 
Manapság újraolvasom a 

magyar szépirodalom nagy-
jait, és csatlakoztam az érdi 
Irodalomkedvelők Klubjá-
hoz. 2004 óta jelennek meg 
írásaim a Poly–Art és az 
IRKA által kiadott irodalmi 

folyóiratban, antológiák-
ban, de más pályázati válo-
gatásokban, online felülete-
ken is. Ebben nagy segítsé-
get jelentett nekem a klub-
vezetőnk, Daróczi Márta és 
a Poly–Art ösztönzése, tá-
mogatása. Nélkülük jóval 
kevesebbet írtam volna. Pe-
dig témám lenne – az elbe-

szélések, mesék 
után – regényírást 
is tervezek, amihez 
már három témát is 
dédelgetek. Gyak-
ran előfordul, hogy 
egy-egy cselekmény 
részleteiben is meg-
jelenik a képzele-
temben, olyankor jó 
lenne egyből papír-
ra vetni, ám a körül-
mények nem mindig 
adottak hozzá! Még-
is bízom benne, 
hogy ezeket a terve-
ket is sikerül las-
san-lassan megva-
lósítani. Épp most 
dolgozom egy mese-
könyvön, amelynek 
illusztrációit egy 
kórustársam jelen-
leg Indonéziában 
ösztöndíjjal tanuló 
grafikus lánya ké-
szíti. Még egy-két 
történet, egyeztetés 
a kiadóval, és már 
nyomdába is kerül-
het az első könyvem, 
amelyről egyelőre 
csak annyit árulok 
el, hogy érdi vonat-
kozása is van. 

– Mindezek mellett a ze-
nének is fontos szerepe van 
az életében. Oszlopos tagja a 
Diósdi Gellért Kórusnak. Mi-
óta énekel velük?

–  Már tizenöt éve. Ez idő 
alatt még többet is sikerült 
tennem a kórusért az ének-
lésnél, ami pedig önmagá-
ban is nagy élvezet. Vezető-
ségi tagként és projektveze-
tőként néhány éve megpá-
lyáztam egy nemzetközi kó-
rusprojektet, amit egymás-
után kétszer is megnyer-
tünk. A kettő összesen 44 
ezer eurót, azaz 13 millió fo-
rintot jelentett a kórusnak! A 
második projektben hét or-
szág kilenc kórusa vett 
részt, rajtunk kívül egy len-
gyel, egy cseh, egy angol, két 
francia, két olasz és egy cip-
rusi. Gyakorlatilag kétha-
vonta utazott egy-egy kórus-
ból egy átlag ötfős csapat az 
adott helyszínre, ahol egy 
nagy projektkórussá álltunk 
össze, majd három nap kö-
zös gyakorlás után koncert-
tel zártuk a találkozót. A 35 
fős kórusunk valamennyi 
tagja részt tudott venni egy 
ilyen közös külföldi éneklés-
ben. Büszkék vagyunk rá, 
hogy a projektmunkánkat a 
Tempus Közalapítvány Ní-
vódíjjal jutalmazta. Egyéb-
ként kórusunk több arany 
minősítéssel rendelkezik és 
karvezetőnk, Szabó Kata-
lin kiváló munkájának kö-
szönhetően szép repertoá-
runk van, amivel nemzetkö-
zi viszonylatban is megáll-
juk a helyünket. Nagyon 
büszke vagyok, hogy a tagja 
lehetek, szeretek velük éne-
kelni! Óriási dolognak tar-
tom, hogy kétszer is részesei 
lehettünk ennek a csodála-
tos nemzetközi projektnek, 
mert nemcsak az élmények, 
hanem a kórusok tagjai kö-
zött született barátságok is 
egész életre szólnak.

1991-ben a férjével alapították meg Érd első an-
gol nyelviskoláját
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Közgyűlési összefoglaló

Emelkedő szociális támogatások
Múlt csütörtöki ülésén a közgyűlés visszavonta a tavaly 
tavasszal elfogadott behajtási rendeletét, egy magasabb 
szintű jogszabály módosítása miatt ugyanis az önkor-
mányzat jelenleg nem róhat ki behajtási díjat. Változik a 
szociális támogatásokról szóló rendelet is: a közgyűlés 
döntése értelmében könnyebbé válik az igénylés.

Érd közgyűlése hatályon 
kívül helyezte a tavaly má-
jusban hozott, a megenge-
dett legnagyobb össztöme-
get meghaladó gépjárművek 
behajtását szabályozó ren-
deletet, amely alapján behaj-
tási díjat szedhetett az ön-
kormányzat. Az a kormány-

rendelet, amire az önkor-
mányzati jogszabály épült, 
időközben módosult, így az 
önkormányzatnak jelenleg 
nincs felhatalmazása behaj-
tási díj kirovására. 

– Amíg a kormányrende-
letben változás nem törté-
nik, nem szedünk behajtási 
díjat. Más települések ezt 
nem veszik ilyen szigorúan, 
sok helyen továbbra is élnek 
ezzel a lehetőséggel – je-
gyezte meg Simó Károly al-

polgármester, aki lapunk 
kérdésére elmondta azt is: a 
behajtási rendelet tavaly má-
jusi életbe lépése óta mint-
egy tízmillió forint értékben 
folytak be díjak, amelyeket 
jellemzően a közúthálózat 
javítására fordított az ön-
kormányzat.

A testület ülésén az egye-
bek napirendi pontban több 
önkormányzati képviselő is 
panaszkodott arra, hogy a 
40-es vasútvonal építkezésé-
re érkező nehézgépjárművek 
megrongálják az utakat.

– Sajnos, sokszor tapasz-
taljuk, hogy az elengedhetet-
len kellemetlenségek mellett 
az odafigyelés hiányára ve-
zethetők vissza a panaszok. 
Ide tartozik az is, hogy e jár-
művek forgalmát csak az 

arra kijelölt utcákon enged-
jék az illetékesek. A jövőben 
szigorúbb ellenőrzéseket ve-
zetünk be e tekintetben. Még 
az építkezés kezdete előtt 
felmérték az utak állapotát, 
és ha ezekben károk kelet-
keznek, az építőknek ezeket 
helyre kell hozniuk. Sajnos 
egyéb problémák is vannak: 
a NIF Zrt. megpróbálja meg-
spórolni a lakókkal való 
kommunikációt. Ezzel kap-
csolatban fel fogjuk hívni a 
figyelmüket arra, hogy a 
környéken lakók véleményét 

igenis figyelembe kell venni-
ük – hangsúlyozta Simó Ká-
roly.

Szűcs Gábor (MSZP) az 
ülést követően lapunknak 
úgy nyilatkozott: reméli, a 
magasabb rendű jogszabá-
lyok újra lehetővé teszik 
majd, hogy a város útjait is-
mét meg tudják védeni.

Nő a szociális 
támogatás

Változik a szociális támo-
gatásokról szóló rendelet: a 
közgyűlés döntése értelmé-
ben könnyebbé válik az 
igénylés. A korábban megál-
lapított jövedelemhatárok 
sok család számára lehetet-
lenné tették, hogy e támoga-
tásokat igényeljék, hiszen az 
utóbbi időben nőttek a nyug-
díjak, nőtt a minimálbér, 
emelkedett a családok egy 
főre eső jövedelme.

– Nemcsak a jövedelmi kü-
szöb emelkedett, hanem a 

támogatások összege is. A 
lakhatási támogatás össze-
ge háromezer forintról öt-
ezerre nőtt, az ápolási díj 
huszonötezer forintról har-
mincezerre emelkedett. Aki 
gyógyszer- vagy gyógyásza-
ti segédeszköz támogatást 
igényel, annak számlával 
kell igazolnia, hogy a meg-
ítélt összeget valóban ilyen 
célra fordította – hangsú-
lyozta Simó Károly alpolgár-
mester, hozzátéve: az önkor-
mányzat mostantól lehetősé-
get biztosít arra, hogy a köz-

temetés összegét a hozzátar-
tozók részletben fizessék 
meg, sőt, a visszafizetést 
akár el is engedheti a hiva-
tal.

– A babacsomag értéke is 
nő, huszonötezerről har-
mincezer forintra – emelte ki 
az alpolgármester. 

Eurovelo kerékpárút
A múlt csütörtöki ülésen a 

képviselők kiválasztották az 
Eurovelo 6 kerékpárút érdi 
nyomvonalát.

– Korábban egy négy ja-
vaslatból álló csomagot bo-
csátottunk a NIF Zrt. elé. Az 
engedélyező hatóság kizárt-
nak tartja, hogy a Duna mel-
lett, a magaspart oldalában 
fusson a kerékpárút. A má-
sodik és harmadik verzióról, 
ami felvezetne a magaspart-
ra, további vizsgálatok után 
lehetne dönteni. A negyedik 
változat esetén nincs aka-
dály – eszerint a kerékpárút 
a Mély úton futna, majd a 

pincesor tetejétől Százha-
lombattáig a már meglévő 
poros utat építenék át úgy, 
hogy az mind a biciklis for-
galom, mind a mezőgazda-
sági gépekkel közlekedők 
számára alkalmas legyen. 
Mivel e változat megépítésé-
re nyílik a legnagyobb esély, 
így ezt támogatta a közgyű-
lés – tette hozzá Simó Ká-
roly, aki elmondta azt is: a 
kerékpárút a gáton is kiépül-
ne, immáron a budapesti 
közigazgatási határon belül 
is, a 6-os útig.

– Ez a javaslat kerékpárút 
kialakítását célozza, autó-
útét nem. Ugyanakkor meg-
szavaztuk, hogy készüljön 
egy geodéziai vizsgálat a 
Duna-parti gát terhelhetősé-
ge szempontjából, hogy meg 
tudjuk vizsgálni: hogyan le-
hetne elkerülni Ófalu utcái-
nak fokozott gépjárműterhe-
lését abban az esetben, ha a 
volt téglagyár területén 
megvalósulna egy komo-
lyabb forgalmat generáló tu-
risztikai létesítmény. Az el-
képzelések szerint egy pár 
száz méteres szakaszon, a 
gátőrház és a volt termálho-
tel közti részen épülhetne ki 
egy útszakasz, a gát kiszéle-
sítésével, oly módon, hogy az 
sem a kerékpározókat, sem 
a sétálókat nem zavarná. Az 
elképzelések szerint a Duna 
régi holtágát is vissza lehet-
ne kotorni. E lehetőség vizs-
gálatáról döntött a közgyű-
lés, felhatalmazást adva, 
hogy javaslatok készüljenek 
e témával kapcsolatban – 
hangsúlyozta Simó Károly. 

A közgyűlés több sürgős 
előterjesztésről is döntött: 
jóváhagyta, hogy egy sport-
egyesület a Gárdonyi iskolá-
ban saját beruházásból új 
kosár- és kézilabdapályát 
építsen, és döntött a civil ala-
pok felosztásáról is. A köz-
gyűlés döntött arról is, hogy 
az Érdi Sport Kft. felügyelő-
bizottsági tagjává választ-
ják Kerezsi Lorándot.

– Elfogadtunk még egy 
fontos előterjesztést: a Tol-
mács utca megépítését tar-
talmazó beruházási célok-
mányt. Ez lehetővé teszi, 
hogy Tisztviselőtelepnek új 
közlekedési útvonala legyen, 
infrastruktúrája pedig a 
közművek tekintetében bő-
vüljön, az ellátás biztonsága 
nőjön – zárta szavait az al-
polgármester.

QQ ÁdÁm Katalin

Járdaépítés a rendelőintézetnél
Érd pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására.
– Járdaépítésre pályázunk; 85 százalékos támogatást nyerhetünk el 
a rendelőintézet könnyebb megközelítését szolgáló, Alsó és Felső 
utcai járdaszakaszok, valamint a Béke téri járdák felújítására, aka-
dálymentesítésére. Ez a beruházás 45 millió forintba kerülne, és 
szeretnénk a lehető legnagyobb forrást, azaz 40 millió forintot igé-
nyelni erre a célra – mondta Pulai Edina (Jobbik) az ülést követően. 
A képviselő kérdésünkre elmondta: támogatta a biztonságos ke-
rékpározást szolgáló Eurovelo kerékpárút kialakítását, ahogy az 
Érdi Sport Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztását is, 
egyben gratulált a csapatnak az elért eredményekhez.

A múlt csütörtöki ülésen a képviselők kiválasztották az Eurovelo 6 kerékpárút érdi nyomvonalát is
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Év   rendőre és  tű zoltója

Angyal József rendőr főtörzsőrmester (j) lett az év rendőre. A köz-
gyűlés Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjjal jutalmaz-
ta Székely Attila tűzoltó alezredest (b).
Angyal József az Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osz-
tály Járőr és Őrszolgálati Alosztály járőrparancsnoka. Elhivatott-
ságának eredményeképpen a gépjárműfeltörések felderítése 
nagymértékben javult, emellett a rendőrkapitányságon mentori 
feladatokat lát el, a rendőrhallgatókat segíti a megszerzett elmé-
leti ismeretek gyakorlati felhasználásában.
Székely Attila tűzoltó alezredes 2013 óta látja el az Érdi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának vezetését. Ez idő 
alatt a területen jelentős mértékben fejlődött a tűzmegelőzési te-
vékenység. Kiemelt figyelmet szentel a gyerekek tűzvédelmi isme-
reteinek fejlesztésére.
A díjazottak T. Mészáros András polgármestertől a közgyűlés 
múlt heti ülésén vették át a kitüntető díjakat, és beírták nevüket 
város krónikájába.

QQ Á. K.

Nag yobb babacsomag
Érd közgyűlése csütörtökön tartotta ülését, amelyen 
többek között tárgyaltak arról is, hogy az eddig is na-
gyon népszerű érdi babacsomagra fordítható keretösz-
szeget megnövelik – közölte T. Mészáros András pol-
gármester.

A városvezető sajtótájé-
koztatóján beszélt arról, 
hogy a Battyhány Program 
keretében 2007 óta kapnak 
babacsomagot az érdi új-
szülöttek családjai. Az ön-
kormányzat azzal a céllal 
hívta életre a kezdeménye-
zést, hogy a város legifjabb 
lakóit és természetesen 
szüleiket segítse a gyer-
meknevelés kezdeti idősza-
kában. A csomagban min-
den olyan kellék megtalál-
ható, amelyre egy kisbabá-
nak szüksége lehet. Van 
benne pelenka, rugdalózók, 
takaró, az évszaknak meg-
felelő kis ruhák 
és minden, 
amire egy cse-
c s e m ő n e k 
szüksége le-
het. A baba-
csomag eddig 
25 ezer forint 
értékben tar-
talmazta a 
fent felsorolta-
kat, a közgyű-
lés döntése ér-
telmében pe-
dig már 30 
ezer forintért 

kaphatnak babakelengyét 
az érdi családok.

A sajtótájékoztatón a pol-
gármester minden városla-
kót invitált a május 5-ei 
Live Street Art fesztiválra, 
amelyet a Szepes Gyula 
Művelődési Központ és az 
Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat rendez, s ahol számta-
lan programmal várják az 
érdeklődőket a főtéren: kö-
zösségi festés, exrémsport-
bemutatók, greenbox fotó-
zás, pólókészítés, BSW, Hő-
sök és Belga koncert szere-
pel a nap kínálatában.

QQ NYH

Ara dszki harmadszor is
Ünnepélyes keretek között múlt pénteken átvette megbí-
zólevelét a Pest megyei 1-es számú választókerület meg-
választott képviselője: dr. Aradszki András. A Fidesz–
KDNP politikusa az előző nyolc évben is országgyűlési 
képviselője volt Érdnek és a környéknek, azért köszöntő-
jében azt mondta, folytatja a megkezdett munkát. 

Az érdi Polgárok Házában 
gyűltek össze a Pest megyei 
1-es számú választókerület 
településeinek polgármeste-
rei, alpolgármesterei, képvi-
selői, intézményvezetői, va-
lamint a helyi választási 
iroda vezetői. A Himnuszt 
követően Tóth Tamás, a 
Pest Megye 1. számú Válasz-
tókerület Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottságának elnö-
ke ismertette a választás 
végleges eredményeit.

Mint elmondta: igen nagy 
volt a választókedv Érden és 
a környéken. Százszázalé-
kos feldolgozottság mellett 
az látszik, hogy az átjelent-
kezettekkel és a külképvise-
leten szavazókkal együtt 
82 855 felnőtt korú magyar 
állampolgár volt jogosult a 
Pest megyei 1-es számú vá-
lasztókörben szavazni. Eb-
ből 60 130-an a 83 szavazó-
kör egyikében, 2061-en pedig 
átjelentkezéssel vagy pedig 
külföldön voksoltak. Érvé-
nyesen végül 61 702-en sza-
vaztak, közülük, 26 987-en 
Aradszki Andrásra, a Fi-
desz–KDNP jelöltjére, aki a 
szavazatok 43,74 százaléká-
val elnyerte az országgyűlé-
si képviselői mandátumot.

Az OEVB elnöke ezután 
ünnepélyesen átnyújtotta a 
megbízólevelét Aradszki 
Andrásnak. A régi-új or-
szággyűlési képviselő meg-
köszönte a választás jogsze-
rű lebonyolításában közre-
működők munkáját, vala-
mint köszönetet mondott a 

választópolgároknak is, 
akik éltek demokratikus jo-
gukkal, s nagy számban el-
mentek voksolni április 8-án. 

– Ismét, immár harmadik 
alkalommal állok itt abból 
az alkalomból, hogy a Pest 
megye 1. számú választóke-
rület polgárai meghatározó 
többséggel, több mint ötez-
res szavazatkülönbséggel 
engem választottak meg or-
szággyűlési képviselőjük-
nek. Most ismételten köszö-
netemet fejezem ki nekik 

ezért. Tudom, hogy az el-
durvult országos kampány 
idején sokan imádkoztak a 
győzelmünkért. Talán egye-
sek még emlékeznek arra, 
hogy a híressé vált októberi 
napirend előtti felszólaláso-
mat így fejeztem be: „a ró-
zsafüzér a legerősebb fegy-
ver a gonosz ellen, és képes 
a történelem megváltoztatá-
sára. Ezt Soros György is 
meg fogja tapasztalni.” Nos, 
április 8-án – hála a válasz-
tók bizalmának és aktivitá-
sának – Soros György való-
ban megtapasztalta a ma-
gyarok imájának erejét – 
kezdte köszöntőjét az or-
szággyűlési képviselő, aki 
azzal folytatta, hogy a vá-
lasztókerület összes lakójá-
nak érdekét képviselni kí-
vánja.

– Eddig sem tettem és ez-
után sem fogok különbséget 
tenni sem pártszimpátia, 
sem más szempont alapján. 
Tapasztalhatták ezt eddig is 
mindazok, akik például a fo-
gadóórámon kerestek meg 

üg yes-bajos dolgaikkal, 
vagy az utcán, vagy bevásár-
láskor futottak össze velem 
és mélyedtünk hosszabb be-
szélgetésbe. De elég említe-
nem a forgalomlassításért 
rendezett törökbálinti tünte-
tést, ahol a lakókkal együtt 
fejeztem ki igényünket a 
megfelelő kormányzati in-
tézkedésre. Mindig minden-
kivel őszinte voltam és le-
szek, és nem kertelek akkor 
sem, ha adott esetben éppen 
nem tudok biztatót mondani. 
Köszönöm, hogy ezt értékel-
ték – húzta alá.

– A választókerületben ta-
lálható összes település la-
kóinak és mindenkori veze-
tőinek ígérem, hogy a továb-
bi együttműködés ezután 

sem rajtam fog múlni: amit el 
lehet érni, azt – ahogyan ed-
dig is – közösen elérjük 
majd. A választókerület köz-
pontjában megvalósuló Mo-
dern Városok program a töb-
bi település számára is ga-
rancia arra, hogy a lakosság 
életkörülményeinek javítá-
sa, jogos igényeik kielégíté-
se és a minőségi, értékes és 
értelmes élet megteremtése 
egyre közelebb kerül hozzá-
juk. Ahogyan eddig is, úgy 
ezután is szükség lesz a be-
csületes munkára, a kitar-
tásra és magyar értékeink 
védelmére, így pedig megint 
mindenki fog tudni egy ki-
csit lépni előre – fogalmazott 
a képviselő.

A jövővel kapcsolatban 
Aradszki András kifejtette: 
az európai parlamenti vá-
lasztás és önkormányzati 
választás miatt sokat nem 
pihenhetnek, hiszen Európa 
történelmét és jövőjét tekint-
ve is sok múlik most a ma-
gyarokon.

QQ Ba-NYilas H.
A családok minden alkalommal nagyon örül-
nek a hasznos ajándékoknak

Dr. Tóth Tamás OEVB-elnök átadta megbízólevelét dr. Aradszki Andrásnak  (Fotó: Boros Sándor)
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Kázmér, a szentéletű
Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát 
– tartja a mondás. Csakhogy nem volt ez mindig így – 
olyannyira nem, hogy a lengyel Kazimir – Kázmér – her-
ceg magyar összeesküvők ösztönzésére megpróbálta 
elvenni Mátyás királytól a koronát. Hogy milyen ered-
ménnyel, kiderült egy múlt szerdai előadáson.

Ki volt az a szentéletű 
lengyel herceg, aki – siker-
telenül – folytatott háborút 
Mátyás király ellen? Miért 
őt hívták meg a magyar 
trónra azok az összeeskü-
vők, akikhez Vitéz János 
püspök is csatlakozott? És 
mi köze mindehhez a cseh 
trón körüli viszályoknak? 
Többek közt ezekre a kér-
désekre adott választ dr. 
Tringli István történész, 
aki az Érdi Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesület 
és a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár meghívására tar-
tott előadást a Mátyás ki-
rály-év kapcsán a szentéle-
tű Kazimir herceg magyar-
országi kalandjáról és Má-
tyás elleni háborújáról. 

(Dióhéjban: a Mátyás el-
len összeesküvők, köztük 
Vitéz János püspök és 
Janus Pannonius, felszólí-
tották Kázmért a magyar 
korona átvételére, miköz-

ben Mátyás a cseh koronát 
próbálta megszerezni. A 
herceg 1471-ben sereget ve-
zetett Magyarországra, ám 
időközben Mátyás megerő-
sítette hatalmát, és Káz-
mér kénytelen volt vissza-
vonulni.)

– Olyan eseményt elevení-
tettem fel, amit sokan mint 
Vitéz János-féle összeeskü-
vésként ismernek, ám itt 
valójában egy lengyel–ma-
gyar külpolitikai konflik-
tusról volt szó, sőt, az egész 
viszály igazából nem is a 
magyar, hanem a cseh tró-
nért zajlott – hangsúlyozta 
lapunknak Tringli István, 
hozzátéve: különböző érde-
kek, hatalmak is belefoly-
tak ebbe a játékba. 

– A Mátyás-év kapcsán 
szerettem volna megismer-
tetni a hallgatókkal ezt a 
történetet, amely fűződik a 
lengyel–magyar kapcsola-
tokhoz is, még ha nem is a 

legbarátibbakhoz – jegyez-
te meg Tringli István, aki 
nemcsak a magyarországi 
epizódról, hanem a herceg 
teljes életéről képet festett. 
Kázmér a sikertelen ma-
gyarországi próbálkozás 
után évekig alkirályként 
kormányozta Lengyelor-
szágot, majd Vilniusban 
(Litvánia) lett helyettes 
kancellár. Tüdőbajban halt 
meg, 26 évesen. Életét az 
aszkézis, a szegények sze-
retete jellemezte. 1602-ben 
szentté avatták, Lengyelor-
szág és Litvánia védőszent-
je lett.

A Lengyel–Magyar Kul-
turális Egyesület és a 
könyvtár közös szervezésé-
ben május végén kerül sor a 
következő előadásra: Ko-
vács István és Mitrovits 
Miklós könyvét mutatják 
majd be, címe: Magyar em-
lékek Lengyelországban – 
tudtuk meg Bazsóné Me-
gyes Klárától, az egyesület 
elnökétől, aki elmondta azt 
is: rendezvényükön nem-
csak a LEMKE tagjait, ha-
nem más érdeklődőket is 
szívesen látnak. 

QQ ÁdÁm Katalin

Az érdi járványok historia domusa
Tífusz, kolera – csak kettő azok közül a járványok közül, 
amelyek a 19. században a halotti anyakönyvi kivonatok 
alapján az érdieket is sújtották. A Múzeumbarát Kör 
múlt heti rendezvényén ebben a nem éppen habkönnyű, 
ám annál izgalmasabb témában tartott előadást a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum helytörténésze, Lehoczki Zsu-
zsanna.

Meglepő volt, mert már az 
előadás címe (Járványos 
megbetegedések Érden 
1829–1831 között) is jelezte, 
hogy ezúttal meglehetősen 
érdekes témáról hallhatnak 
a múzeumba betérők, ám 
arra talán senki nem számí-
tott, hogy milyen izgalmas 
és alaposan körbejárt kér-
déskörrel találkozhatunk. 
Mint azt Lehoczki Zsuzsan-
na az előadásban többször 
elmondta, az adatait három 
forrásból: az 1820-as évek-
beli Érd Ófalusi templom 
Historia Domusából (A His-
toris Domus a római katoli-
kus plébániák, szerzeteshá-
zak napi történetét feldolgo-
zó, általában a plébános ál-
tal vezetett naplószerű 
könyv. Célja, hogy az egy-
házközség története első 
kézből feljegyezve legyen – a 
szerk.), a levéltárban elérhe-

tő anyakönyvi kivonatokból, 
valamint az akkori orvosok 
által dokumentált várme-
gyei adatokból nyerte, s eze-
ket összevetve vont le követ-
keztetéseket. 

A helytörténész hallgató-
ságát egy idővonalon vezette 
végig, amelyen bemutatta, 
hogy először egy ma tífusz-
nak nevezett, lázas megbete-
gedéssel járó hasmenéses 
megbetegedés pusztított a 
városban, de ezt akkor még 
egyáltalán nem nevezték jár-
ványnak, ugyanis az elérhető 
kordokumentációk szerint 
nagyon sokan „csupán” lázas 
megbetegedés következté-
ben hunytak el. 1831-ben az 
országos kolerajárvánnyal 
megegyezően Érden is fel-
bukkant a betegség. A to-
vábbterjedés megelőzésére 
őrséget állítottak a városha-
tárba, és a Historia Domus 

szerint még járványkórházat 
is működtettek, igaz, a törté-
nész kutatásai szerint azt 
nemigen használták, mivel a 
legtöbben próbálták titkolni, 
ha megfertőződtek, továbbá 
féltek attól, ha bemennek, 
többé nem jönnek ki onnan. A 

félelmük nem volt alaptalan, 
hiszen Érden az országos át-
lag több mint fele halt meg 
kolerában, ami a lakosság 
közel 25%-át jelentette. 

Kiderült az is, hogy Érden 
a helyi orvos téves diagnózi-

sa és a lakosság hozzáállása 
vezetett a kolera terjedésé-
hez, ugyanis a kolerabizott-
ság által kiküldött orvos sze-
rint a 13 helybéli halott nem 
kolerában, hanem epehideg-
lelésben szenvedett az új ke-
nyér és hideg víz fogyasztá-

sa miatt, és 
nem tett külön 
intézkedése-
ket a kolera-
járvány meg-
előzésére. 

A nyavalya 
gyógyítására 
a bizmutpor és 
higany mellett 
k l ór me s z e t , 
kámfort, lau-
dánumot (má-
kony, másként 
ópium), sőt 
macskagyöke-
ret is ajánlot-
tak a dokto-
rok. Még július 

31-én egy küldöttség érke-
zett Érdre és az ún. Hideg 
fogadó előtt megelőzés céljá-
ból salitrom (salétrom), bü-
döskő (kénkő) és korpa ke-
verékével (egy rész kén, egy 
rész salétrom, 4 rész búza-

korpa) füstölték meg őket. 
Ezen felül számos gyógymód 
és előírás volt ismeretes: a 
beteget nem lehetett kismé-
retű, nyirkos szobákban el-
helyezni. Fontos volt, hogy 
távol legyenek az „ártalmas 
kipárolgástól”, vagyis az ár-
nyékszéktől, istállótól vagy 
műhelytől. Naponta kétszer 
(reggel és délben) kellett 
szellőztetni a betegszobát, a 
levegőt borókafenyő füstjé-
vel és borecet párologtatásá-
val fertőtlenítették. A beteg 
ágyneműjét, fehérneműjét 
teljesen elkülönítve kellett 
beáztatni, lúggal kimosni, 
vagy ha a ruhanemű nem 
mosható, akkor több napon 
át füstölni. Az orvosok, a be-
tegek gondozói és a sírásók 
megelőzés céljából üvegcsé-
ben borecetet vagy ecetsa-
vat vittek magukkal, ezt kel-
lett az orruk, illetve szájuk 
elé tartani, mivel tartózkod-
niuk kellett a rossz levegő-
nek – különösen éhgyomorra 
való – beszívásától. 

A kolerajárványban Érd 
2500 lakója közül 500-an 
haltak meg.

QQ BnYH 

 A francia Le Petit Journal 1912. december 1-jei cím-
lapján a halált hozó kolerát ábrázoló illusztráció

Expressz noor-kebab Ingyenes
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Dacoskodtak, zsémbelődtek
Hosszú hagyománya van annak a szavalóversenynek, 
amit idén április 25-én rendeztek meg a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár gyerekkönyvtár részlegében. Az alsó-
sok között most Budai Anna, az Érdligeti és Pintér Gá-
bor Vilmos, a Marianum tanulója, a felsősök között pe-
dig Molnár Péter, a Kőrösi diákja bizonyult a legjobbnak.

A verseny előtt pár perccel 
még – saját bevallása szerint 
– nagyon izgult Hartmann 
Dóra a Bolyaiból, aki Ara-
nyosi Ervin A szeretetről 
című versével készült a ver-
senyre. Pedig ez már a 3. fel-
lépése volt, és a vers is közel 
állt hozzá, édesanyjával kö-
zösen választották. Nau-
mov Botond, aki szintén a 
Bolyai diákja, is anyukájá-
val együtt talált rá Romhá-
nyi József Interjú a farkas-
sal, aki állítólag megette a 
Piroskát című versére. 
Ahogy azt már az édesanyja 

elmondta, azért választot-
ták ezt a verset, mert humo-
rával közel áll Botond sze-
mélyiségéhez, és szerinte 
akkor tudja beleélni magát a 
versbe egy gyerek, ha ilyen 
verset talál magának.

És hogy mi ennek a bizo-
nyos beleélésnek a biztos re-
ceptje? Ezt már Fekete Zol-
tán, az Érd Médiacentrum 
főszerkesztője, a zsűri elnö-
ke mondta el a szavalatok 
után, az értékeléskor a gye-
rekeknek: „A szavalás ve-
gyes műfaj, ahol van helye 
annak, hogy az ember kia-

bálja vagy suttogja, lassan 
mondja vagy hadarja a ver-
set, attól függően, hogy az 
miről szól, és milyen ritmusa 
van. Akár gesztikulálni is 
lehet. Ilyenkor a lírai alany 
bőrébe kell belebújni, és on-
nantól kezdve, amit ő akar 
elmondani – gondolatokat és 
érzéseket –, azt nektek kell 
elmondanotok, az a ti mon-
danivalótok lesz.”

Beleélésből nem volt hi-
ány, a gyerekek a legtöbb 
esetben remekül magukra 
öltötték a költő gúnyáját, és 
idevarázsolták a gyerek-
könyvtárba Varró Dani Da-
coskodó versét vagy Osvát 
Erzsébet Zsémbes Zsófi éb-
redését. Az ilyen alkalmak-
kor (is) rendre előkerülő 
klasszikus kedvencek, Pető-
fi, Arany, Weöres Sándor és 
Romhányi József mellett 
megjelentek a kortársak is. 
Az alsósok között 1. helyen 
végzett Budai Anna például 
Varró Dániel Tanács a tele-
víziózással kapcsolatban 
című versét adta elő, Med-
gyesi Emma, a diósdi Eöt-
vös diákja pedig Lackfi Já-
nos Világvégéjét.

QQ JAN

Eredmények
Alsó tagozat 1–2. osztály: I. Pintér Gábor Vilmos, Marianum; II. 
Ozsváth Réka, Andreetti (Sóskút); III. Kovács Villő, Marianum.
Alsó tagozat 3–4. osztály: I. Budai Anna, Érdligeti; II. Medgyesi 
Emma, Eötvös (Diósd); III. Utassy Jázmin, Andreetti (Sóskút).
Dicséretben részesült: Figus Sára, Érdligeti.
Felső tagozat: I. Molnár Péter, Kőrösi; II. Kis Botond Farkas, And-
reetti; III. Medveczki Máté, Kőrösi.

A h umánum felmutatása
Kóka Ferenc (1937–1997) Munkácsy-díjas festőművész 
emlékkiállítása – minden korszakából csippentve – ka-
rakteres képet rajzol a festőről, aki „műveiben él to-
vább”, fogalmazott Szakolczay Lajos művészetkritikus 
pénteken este az Érdi Galériában, a Kóka Ferenc emlé-
kezete című kiállítás megnyitóján.

Az a körülbelül egy tucat 
ember, aki eljött a kiállítás 
megnyitójára, köztük T. Mé-
száros András polgármes-
terrel, egy igényesen össze-
állított műsoron ismerked-
hetett meg Kóka életművé-
nek különböző mozaikda-
rabkáival, különböző stílu-

sokkal és témákkal. Ami 
összeköti ezeket a műveket, 
az talán az az érzékenység 
és emberszeretet, amit dr. 
Molnár Valéria, a hagyaték 
őrzéséért felelős Kóka Fe-
renc Művészeti Alapítvány 
elnöke emelt ki kérdésemre 
Kókával kapcsolatban, és 

amiről maga a festő is egy 
interjúban annak idején így 
nyilatkozott: „A művészet: a 
humánum felmutatása, az 
élet igenlése vagy tagadása, 
de mindenképpen az élet 
szerves alkotórésze”.

Szakolczay Lajos művé-
szetkritikus megnyitó be-
szédében is azt hangsúlyoz-
ta, hogy a Bernáth Aurél-
osztályra (aminek Kóka is 
tagja volt), aminek művészi 
irányzatát Budapesti Iskolá-
nak nevezték el, az általuk 
kikísérletezett szürnatura-
lizmusra is az életszeretet 
volt jellemző, az az életszere-
tet, amivel megteremtették 
saját világukat. 

Kóka 1997-ben egy autó-
balesetben halt meg. A festőt 
Pilinszkyhez is barátság 
fűzte, nemcsak portrét fes-
tett a költőről, de egyik mű-
vét, a Tereket Pilinszky azo-
nos című verse ihlette. A 
költő egy helyen így ír: „Va-
gyok, mert nem vagyok”. 
Feddy Balázs művészeti író, 
a Kóka Ferenc Művészeti 
Alapítvány kuratóriumának 
tagja szerint Kóka életművét 
szintén így lehet leírni, illet-

ve ennek visszájaként is: 
„annak ellenére, hogy nincs, 
mégis van”.

A kiállítás megnyitóján ős-
bemutatót tartott Bajovics 
Milán zeneszerző, hegedű-
művész, aki az itt kiállított 
képekhez szerezte a művét. 

Kéri Mihály, az Érdi Ga-
léria vezetője kérdésünkre 
elmondta, hogy bár szemé-
lyesen nem ismerte Kókát, 
de a 60-as évek közepétől, 
végétől figyelemmel kísérte 
a festőművész munkássá-
gát, ami akkoriban bontako-
zott ki, és emlékezett azok-
ra a műveire, amelyek most 
a galéria falára kerültek. A 
galéria vezetője a kiállítás 
megnyitásakor felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy az ilyen 
alkalmakkor telt házas ga-
léria most szinte kongott az 
ürességtől. Később, amikor 
arra kértem, ajánlja a kiállí-
tást azoknak, akik most tá-
vol maradtak, így fogalma-
zott: „Aki azt szereti, hogy 
szépségre, harmóniára tö-
rekvő legyen egy kép, aki-
hez inkább a drámai attitűd 
áll közelebb, aki a szép táj-
képeket szereti, aki a konst-
ruktivista, nonfiguratív fes-
tészetbe hajló műveket ked-
veli, az mind jöjjön el, mert 
Kóka képei között mind-
egyikre találunk példát”. A 
kiállítás május 19-éig te-
kinthető meg.

QQ JAkAb-ApoNyi Noémi

A kiállítás megnyitóján ősbemutatót tartott Bajovics Milán zene-
szerző, hegedűművész, aki az itt kiállított képekhez szerezte művét

Kóka Ferenc életművét talán úgy lehet leírni: „annak ellenére, hogy 
nincs, mégis van”
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Ha örökbe fogadná 
Pepitót vagy Jolán-
kát, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Pepito 8 hónap körüli, emberba-
rát, közepes testű növendék kan, 
gondozásunkba kerülésekor az 
érintéstől először félt, azonnal 
megadta magát. Ennek már nyo-
ma sincs, vidám, élénk, szeleburdi. 
Szuka kutyákkal általában jól meg-
fér, hatalmas a játékigénye, külle-
méhez képest nagy erejű kutyus.

Jolánka 1 éves múlt, kedves, élénk, 
foglalkozásigényes, közepesre nőtt 
kölyökszuka, már átesett az ivarta-
lanításon. Más kutyákkal általá-
ban jól kijön, játékos, de egyedüli 
kedvencként is megállná a helyét. 
Szeret labdázni, vissza is hozza. 
Meleg időben imád pancsolni, kis 
kád vízben mártózva hűsíti magát.

A TAVASZI ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az Érd és Térsége Hulladékkeze-
lési Nonprofit Kft. az önkormány-
zat képviselő-testülete 23/2005. 
(VII.01.) sz. rendelete alapján 
2018-ban május 5. és május 26. 
között végzi el a tavaszi zöldhul-
ladékgyűjtést.

A biohulladékot az ingatlantulajdo-
nos 0,5 m3-t meg nem haladó men�-
n�iségben, hulladékzsákban vag� 
legfeljebb 1 méteres darabokra vágva 
és kötegelve hel�ezheti az ingatlana 
elé, az ütemterven feltüntetett idő-
pontban.

A 0,5 m3-t meghaladó menn�iségű 
biohulladék – a rendelet 19. § (3) pont-
ja alapján – kizárólag az ÉTH Nonprofit 
Kft. által rendszeresített, megkülön-
böztető jelzéssel ellátott biohulladék- 
zsákban hel�ezhető az ingatlan elé. A 
többlet-biohulladék elszállítására szol-
gáló zsák az ÉTH Nonprofit Kft. telep-
hel�én (2030 Érd, Sas utca 2.), továbbá 
az új üg�félszolgálati irodában (2030 
Érd, Diósdi út 29.) kapható 55 Ft bruttó 
áron. Az ár a feliratos zsák önköltségét 
jelenti, a benne lévő hulladék elszállí-
tása térítésmentes.

Amenn�iben a többlethulladékot 
az ingatlantulajdonos nem az önkor-
mán�zati rendelet előírásainak meg-
felelően, az ÉTH Nonprofit Kft. által 
rendszeresített, megkülönböztető 
jelzéssel ellátott biohulladékzsákban 
hel�ezi az ingatlan elé, úg� a szolgál-

tató ennek elszállítását megtagadja. 
Erről a tén�ről írásban a levélszek-
rén�ben elhel�ezett tájékoztatóval 
értesíti az ingatlan tulajdonosát.

Az ÉTH Nonprofit Kft. a zöldhulla-
dék g�űjtése alatti időszakban térí-
tésmentesen veszi át a lakosoktól a 
Sas utcai telephel�re beszállított zöld-
hulladékot.

Fontos! A gyűjtést egy időben 
több helyszínen kezdjük meg, 
ezért a gyűjtési napon reggel 7 
órára kérjük kihelyezni a zöldhul-
ladékot az ingatlan elé!

A g�űjtés-szállítás ing�enes, azon-
ban a zsákot az ingatlantulajdonos-
nak kell biztosítani. Kérjük, hog� a 
zsákba csak zöldhulladékot hel�ez-
zenek el. A zsákot ne kössék be, mert 
annak tartalmát szúrópróbaszerűen 
ellenőrizzük. Amenn�iben idegen 
an�agot találunk a zsákokban, úg� a 
teljes menn�iség elszállítását meg-
tagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan 
szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk 
vissza.

ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti 
bontásban közli.

MÁJUS 5.
Aba u., Ábel u., Ádám u., Adél u., Ágnes 
u., Ágoston u., Ágota u., Ajton� u., Ákos u., 
Aladár u., Alispán u., Álmos u., Alsó u., And-

rás u., Ang�alka u., Anna u., Antal u., Antónia 
u., Án�os u., Apál� u., Aranka u., Aran�os u., 
Arató u., Árpád u., Árva u., Attila u., Baján 
u., Balatoni u., Balázs u., Bálint u., Barca u., 
Barót u., Béga u., Béke tér, Béla u., Bella u., 
Bendegúz u., Benedek u., Berett�ó u., Berez-
na u., Bernát u., Berta u., Bertalan u., Bianka 
u., Bodrog u., Bojtár u., Boldizsár u., Borbála 
u., Borona u., Botond u., Budai út, Budafoki 
út, Bulcsú u., Cecília u., Csaba u., Csanád 
u., Csele u., Csermel� u., Csikós u., Csilla u., 
Csongor u., Csordás u., Csősz u., Dagál� u., 
Dániel u., Dávid u., Demeter u., Dénes u., 
Dezső u., Diósdi út, Domonkos u., Dózsa G�. 
u., Dráva u., Duna u., Ede u., Edina u., Edit u., 
Edömér u., Eke köz, Elek u., Elemér u., Ella u., 
Előd u., Elvira u., Emese u., Emil u., Emília u., 
Emma u., Emőd u., Emőke u., Enikő u., Ér u., 
Erika u., Erna u., Ernő u., Ervin u., Erzsébet 
u., Esküdt u., Eszter u., Etelka u., Éva u., Felső 
u., Felüg�elő u., Felvig�ázó u., Fogalmazó 
u., Forrás tér, Fő út, Főnök u., Fürdő u., Galga 
u., Garam u., Gát u., Gerebl�e köz, Gizella u., 
Gul�ás u., Hajnalka u., Hamzsabég tér, Han-
ság u., Harangvirág u., Hármasheg�ihatár 
út, Harmat u., Hérics u., Hernád u., Homoród 
u., Hortenzia u., Hortobág� u., Hősök tere, 
Hosszú u., Hóvirág u., Ida u., Iglice u., 
Ikravirág u., Ildikó u., Ilona u., Infű u., Ipol� u., 
Irén u., Irma u., Iskola köz, Iszalag u., Izabella 
u., Izsóp u., Jácint u., Janka u., Járom u., Jáz-
min u., Johanna u., Jolán u., József A. u., Judit 
u., Juhász u., Júlia u., Jusztina u., Kakukkfű 
u., Kaktusz u., Kakukkheg�i u., Kálvária u., 
Kálvária köz, Kálvin tér, Kamilla u., Kanász 
köz, Kankalin u., Kantár köz, Kapa köz, Kapos 

u., Karolina út, Kastél� u., Kasza köz, Katalin 
u., Keng�el köz, Kerék u., Kerka u., Kerülő u., 
Keserűfű u., Kesken� u., Kinga u., Kis-Duna 
u., Klára u., Kocsi köz, Kodál� u., Komócsin u., 
Kondás u., Kornélia u., Koronafürt u., Körönd 
u., Kökörcsin u., Körös u., Kötél köz, Kövirózsa 
u., Krisztina u., Kut�avári u., Küküllő u., Külső 
Római út, Laborc u., Lajta u., Lakótelep, Láp 
u., Lapál� u., Latorca u., Lendva u., Ligetszé-
pe u., Liliom u., Lótusz u., Lovász u., Magda 
u., Malvin u., Mál�va u., Marcal u., Marcella 
u., Margaréta u., Margit u., Mária u., Maros 
u., Márta u., Matild u., Mecset u Mécsvirág 
u., Meder u., Melánia u., Mél� u., Meredek 
u., Molnár u., Morva u., Mura u., Muskátli u., 
Nádas u., Napvirág u., Nárcisz u., Natália u., 
Nefelejcs u., Néra u., Nóra u., Nőszirom u., 
N�árád u., N�ereg köz, N�itra u., Olt u., On-
dova u., Orchidea u., Orgona u., Őszirózsa u., 
Pásztor köz, Patak u., Paula u., Pemetefű u., 
Pipacs u., Piroska u., Poprád u., Porcsinrózsa 
u., Puszpáng u., Rába u., Rábca u., Rákos u., 
Rebarbara u., Repkén� u., Rezeda u., Ricinus 
u., Rima u., Rimin�áki u., Római út Rózsa u., 
Rövid u., Sajó u., Sárd u., Sárrét u., Sárvíz u., 
Sás u., Sebes u., Séd u., Sió u., Sugár út, Sulák 
u., Sulák köz, Szalajka u., Szamos u., Szántó 
u., Szapári köz, Szarkaláb u., Száva u., Szegfű 
u., Széles u., Szent Mihál� tér, Szalvia u., 
Szinva u., Talabor u., Táll�a u., Tápió u., Tarcal 
u., Tárcsa köz, Tárcsázó u., Tarna u., Temes u., 
Temető u., Terasz u., Teréz u., Tétén�i u., Tisza 
u., Topol� u., Töltés u., Tulipán u., Túr u., Túróc 
u., Ung u., Vág u., Vető u., Viola u., Visó u., 
Zag�va u., Zala u., Zápor u., Zuhatag u., Zsil 
u., Zsilip u., Zsitva u.

Közérdekű tájékoztató
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Csaknem 30 éve annak, hogy 
megtartották az első Művésze-
tek Völgyét. Az 1989 nyarán első 
ízben megrendezett Kapolcsi 
Művészeti Napok 1996-tól Művé-
szetek Völgye néven Magyaror-
szág legnagyobb multikulturális 
rendezvényévé nőtte ki magát. 
Kapolcs neve szinte összeforrt az 
évről évre megrendezésre kerü-
lő programmal. Nem véletlenül, 
hiszen ez a község volt az egyik 
kiindulópontja a mára 3 telepü-
lés összefogásával megvalósuló 
fesztiválnak, melynek helyszínei: 
Kapolcs, Vigántpetend és Talián-
dörögd.

Nagy Bandó András is rend-
szeres vendége a fesztiválforga-
tagnak, a Csodás Kapolcs című 

hangoskönyve egy a település 
régmúltjától a jelenéig tartó hely-
történeti barangoló. A 222 szaka-
szos verses mesét a szerző olvassa 
fel, az előadást – a Márta István 
fesztiváligazgató által komponált 

− zenei morzsák teszik még élve-
zetesebbé.

A strófákat nemcsak hallgatni, 
hanem olvasni is lehet, hiszen a 
kiadványhoz egy 64 oldalas, kora-
beli és kortárs fotókkal gazdagon 
illusztrált könyv is tartozik. Többek 
között egy térkép segítségével 
megtudhatjuk, hogy hol van a 
kapolcsi nevezetességek közül a 
Pokol-lik barlang, a Küház – mely 
egykor vásártérként működött –, 
a Csigaház és Nagy Bandó kapolcsi 
székhelye, a Petőfi utca 19/A szám 
alatti Holdudvar.

A kiadvány a Szamárfül Kiadó 
gondozásában 2016-ban jelent 
meg, az érdeklődők a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár zenei és felnőtt 
részlegében egyaránt megtalálják.

HANGOSKÖNYV

Nagy Bandó András: Csodás Kapolcs

Pedagógusoknak adományozható  
Érd Közneveléséért Díjra

Pedagógusnap alkalmából kerül átadásra az Érd 
Közneveléséért Díj.
Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyek-
nek és alkotó pedagógus közösségeknek adomá-
nyozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az 
óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munka 
és a tehetséggondozás területén, illetve magas 
fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen  járnak az újszerű és hatékony peda-
gógiai módszerek kidolgozásában.
A díjazott személyére, a díjazandó közösségre 
bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy vagy 
közösség tevékenységét közvetlenül ismeri. A ja-
vaslatot írásban kell megtenni.

Az Érd Közneveléséért Díj odaítélésére Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága tesz javaslatot a beérke-
zett 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
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő-péntek zárva; 
kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson 
kívül az előadások előtt 1 órával!

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

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Szekér Gizi tanítványai
Az Andreetti Károly Általános és Művé-
szeti Iskola kerámia szakkörös diákjainak 
munkái
Megtekinthető május 23-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Madarat tolláról
Körmendy Zizi fényképei
Megtekinthető május hónapban
KAMARATEREM
Végre otthon
Göblyös Péter fotókiállítása és jótékonysági 
vásár az Eszkuláp Állatvédő Egyesület 
javára
Május 3-án, csütörtökön 19 órakor

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
KERTBARÁT KÖR
Komposztálás és gyorsító anyagai

Kissné Herpai Katalin vetített képes 
előadása
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 4-én, pénteken 17 órakor
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Az ABC szigetek a kaktuszgyűjtő 
szemével
Előadó Kajdacsi János
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 10-én, csütörtökön 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

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
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Bukfenc torna
11.15 órakor
Meridián torna
14 órakor
Agykontroll
Tanfolyam 9–14 éves gyerekeknek.
Május 5–6-án, szombat-vasárnap 9–16 
óráig
2.0 ÉRD! Tanulócsoport
Tájékoztató egy alternatív oktatási lehető-
ségről. Ingyenes
Május 7-én, hétfőn 17.30 órakor
Love Your Belly Workday

Hasizomfejlesztő- és regeneráló tréning
Május 12-én, szombaton 16 órakor

ELŐZETES
Transzcendentális meditáció
Bevezető, ingyenes előadás
Május 17-én, csütörtökön 18 órakor
Előgyereknapi könyvbemutató
Szeghy Karolina: Lucskos Csumpi kalandjai
A programon való részvétel ingyenes
Május 25-én, pénteken 15 órakor

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Rékasi Gergely: A Naprendszer 
bolygói
Sipos Kálmán: Miért nem látjuk a Hold 
túlsó oldalát?
Május 7-én, hétfőn 19 órakor

TÁRLAT
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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036.

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás a virágok 
szerelmeseinek
Május hónapban
KIÁLLÍTÁS
Polgár Ági kézműves virágai
Megtekinthető május 9-től
SZÍNES VILÁGUNK
Gyógyítás ásványokkal
Előadó Tátrai Katalin
Május 9-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban
Operaház a Gyermekkönyvtárban
Kőszegi Katalin balettművész, operanagy-
követ előadása
Május 9-én, szerdán 10 órakor
Meseszombat
Interaktív papírszínházi előadás és kézmű-
veskedés
Mesélő Némedi-Varga Tímea
Május 12-én, szombaton 10.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Angol nyelvű társalgási klub
Május 7-én, hétfőn 18 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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
TÁRLAT
Kóka Ferenc emlékkiállítás
Megtekinthető május 19-ig
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Május 7., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Váci NKSE
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 6/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Május 8., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Gyárfás István Quartet 
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Csornai SE  
23:40 Műábránd
  0:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

Május 9., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 7/90. rész
21:00 Illényi Katica & Vendégei 
 koncertfilm 2017. 1. rész
22:10 sztárportré 149. rész

22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
 0:10 Tűzijáték

Május 10., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 149. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Váci NKSE
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

Május 11., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20  Illényi Katica & Vendégei 
 koncertfilm 2017. 2. rész
21:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Május 12., 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 150. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Illényi Katica & Vendégei 
 koncertfilm 2017. 1. rész
23:00 Bibliai szabadegyetem 4/90. rész
 0:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:30 Tűzijáték

Május 13., 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 Illényi Katica & Vendégei 
 koncertfilm 2017. 2. rész
22:10 Mozgás
 sportmagazin
22:40 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:10 Polgár-társ
                     vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:10  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.

150 kiállító -  színes kínálat 
szakmai, kulturális programok 

www.erd.hu – facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu

ARÉNA

 
  

            

ÉRD

 

www.erd.hu – facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu

ARÉNA

 
  

            

ÉRD

 

2018

sztárVenDÉgek:
pál dénes

szóka Júlia és  VendéGei
kiss company és barátai

DiVatBemutató
SZínpadi műSorok
nemzetkÖzi petanQue VersenY
szÉpÉszeti Bemutató 
     - haj, smink, stílus
gYermekprogramok 
kÉZműVES FoGLaLkoZÁS

a belépés dÍJtalan!
nYeremÉnYsorsolás - tomBola!

NYIT VA TARTÁS:
péntek:  12–20–ig
szombat:  10–18–ig
vasárnap:  10–18–ig

Velencei út 39-41.
koordináták: 47.374250,18.905100

máJUs
11–12–13

SzéleS válaSztékú büféSor!
www.pmkik.hu - www.erd.hu - www.mszutk.hu
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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.

A 2030 Érd, Ercsi úti tEmEtő 
tEmEtkEzÉsi hElyEk újrAváltásárA

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hirdetményt tesz közzé az üzemeltetésében lévő 
Ercsi úti köztemetőben található, 2018. évi vagy korábbi érvényességi idővel rendelkező 
temetkezési helyek újraváltására, különösen az 1993. év előtt betemetett, illetve 
újraváltott hagyományos sírokat, valamint a 2008. év előtt betemetett, 
illetve újraváltott urnafülkéket és az 1998. év előtt betemetett, illetve 
újraváltott urnasírokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás 
hiányában – az első koporsós temetéstől számított 25 év, az urnasírok, urnafülkék 
esetében 10 év vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum.
A sírokba történő urnaelhelyezés a lejárati időt nem hosszabbítja meg.
A sírhelyek újraváltásának díját a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. A sírhelyek újraváltása esetén a készpénzes, bankkártyás 
és átutalásos fizetési mód is biztosított. Az újraváltással, illetve az esetleges 
sírhelylemondással kapcsolatban kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy legkésőbb 
2018. október 31-ig keressék fel a temetőgondnoki iroda kollégáit a lent megjelölt 
elérhetőségek egyikén, mert az erre vonatkozó 26/2015. (IX.29.) önkormányzati 
rendelet 11.§ 6. bekezdés értelmében a lejárat után az újra nem váltott temetkezési 
helyeket kiüríthetjük, és újra értékesíthetjük.

Temetőgondnoki Iroda
2030 Érd, Jolán utca 8.
Ügyfélfogadás ideje 

Hétfőtől péntekig: 8.00–15.30
Telefon: +36 23 365 144; E-mail: temeto@ekfi.hu

Közérdekű hirdetmény

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  
Sebestyénné M. Ewa részére a 
sebestyenewa@csukalib.hu e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. május 28.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a benyújtott pályázatok alapján 
legalkalmasabbnak tűnő jelöltek 
szóbeli meghallgatása után vezetői 
döntés születik a munkatárs kivá-
lasztásáról.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.csukalib.hu honlapon 
szerezhet.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd Felnőttkönyvtár

olvasószolgálati könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: olvasószolgálati könyvtá-
rosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 könyvtáros, felsőfokú képesítés;
•	 gyakorlott szintű informatikai 

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

egyéb humán szak;
•	 angol nyelvből alapfokú C típusú 

általános nyelvvizsga, társalgási 
szintű nyelvtudás;

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

•	 gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.

Elvárt kompetenciák: 
•	 jó szintű önálló munkavégzés, 

rugalmasság, pontosság, jó kom-
munikációs készség;

•	 jó szintű Szikla integrált könyvtári 
rendszer ismerete.

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

önéletrajz, motivációs levél;
•	 felsőfokú képesítés, könyvtárosi 

diploma;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

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

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

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei

könyvtáros asszisztens,  
segédkönyvtáros

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

ellátása;
•	 gyűjteményszervezés;
•	 állományvédelem, állomány 

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

szisztens;
•	 könyvtáros – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű internetes 

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

segédkönyvtárosi bizonyítvány;

•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 

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

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. május 30. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a +36 23 365 470-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebestyén-
né M. Ewa részére a sebestyenewa@
csukalib.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok 
alapján legalkalmasabbnak tűnő 
jelöltek szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a munkatárs 
kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
csukalib.hu honlapon szerezhet.
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Föl d napja a Hargitán
Harminckilenc Batthyány sportiskolás diák, tanáraik 
és szülők ünnepelték a Föld napját Székelyföldön: fel-
másztak „a világ tetejére”, az 1801 méter magas Mada-
rasi Hargitára, érdi bőtermő meggyfát ajándékoztak ti-
bódi vendéglátóiknak, kirándultak sóbányához és Petőfi 
körtefájához.

Harmadik alkalommal 
utaztak tavasszal Székely-
földre a Batthyány iskola di-
ákjai, tanári és szülői kísé-
rettel. Az iskola egy EMMI-
pályázaton nyert forrást a 
hátrányos helyzetű diákok 
utazási költségeinek támo-
gatására, a többi költséget a 
résztvevők fedezték – tudtuk 
meg a kirándulás szervező-
jétől, Bilikné Niczinger Éva 
tanárnőtől, aki elmondta azt 
is: a kis csapatot férje, Bilik 
János vezette Székelyföl-
dön, ahol rengeteg élmény-
nyel gazdagodtak a gyere-
kek és a felnőttek.

– Április 19-én, csütörtö-
kön indultunk, harmincki-
lenc felső tagozatos diák, il-
letve szülők és tanárok 
(Dombi Gyöngyi, Kőnigné 
Ferencz Zsuzsanna). Utunk 
első állomása Nagyvárad 
volt, ahol a székesegyházat 
és Szent László hermáját néz-
tük meg. Megálltunk a Király-

hágón, Csucsán Adyról me-
séltünk a gyerekeknek, a ha-
vas tetejű Vigyázó-hegységet 
látva pedig már sejtettük: ne-
künk is jut hó a Hargitán. 
Szállásunk Tibódon volt, Szé-
kelyudvarhelytől pár kilomé-
terre. Innen indultunk pénte-
ken a parajdi sóbányába, és 
ellátogattunk Korondra, Far-
kaslakára is – ahol megnéz-
tük Tamási Áron szülőházát 
és sírját –, majd Szejkefürdő-
re, ahol a székelykapuk során 
át jutottunk el Orbán Balázs, 
a legnagyobb székelykutató 
sírjához.

Tibód, a szálláshelyünk is 
tartogatott látnivalókat, 
ilyen például a kerek fa, ami 
kultikus hely – jelentőségét 
nem ismerjük, de valóban is-
teni csoda, hogy a fa, amit 
tavaly villám pusztított el, a 
gyökeréről idén már újra 
hajt. Szombaton a Madarasi 
Hargitára kirándultunk: az 
első állomás Ivó volt – innen 

közelíthető meg a leggyor-
sabban a székelyek szent he-
gye. Itt már várt minket 
Deák Imre bácsi, aki trak-
torral vitte fel a csoportot a 
menedékházig, ahonnan 
megmásztuk a csúcsot. Itt 
már félméteres hó fogadta a 
batthyánysokat. A tetőn kö-
vekből emeltünk egy kis ol-
tárt, tetejére szalagot kötöz-
tünk, emlékéül annak, hogy 
itt jártunk. Délután Székely-
udvarhelyen kirándultunk, 
megnéztük a szoborparkot, 

a városházát, illetve a Vas-
székelyt, a mindenkori szé-
kely katona jelképét. Este, a 
búcsúvacsorán, megleptük 
tibódi vendéglátóinkat, Sző-
ke Lajost és Ágit egy érdi 
bőtermő meggyfacsemeté-
vel; ágacskáira erdélyi köl-
tők verseit fűztük fel.

A másnap már a hazaút 
jegyében telt el, de pár prog-
ramra még maradt idő. Meg-
álltunk Székelykeresztúron, 
megnéztük Petőfi körtefáját, 
ami alatt utoljára szavalt a 

költő. A fa kiszáradt, szám-
talan vaspánt tartja össze, 
de gyökeréből már a harma-
dik csemete hajt ki, újra meg 
újra teremtve magát. Elláto-
gattunk Bánffyhunyadra, il-
letve Fehéregyháza és Se-
gesvár közti csatatérre, és 
keresztülmentünk a városon 
is. A várra sajnos nem jutott 
időnk, reméljük, a következő 
utunk során erre is lesz majd 
lehetőség – zárta úti beszá-
molóját Niczinger Éva.

QQ ÁdÁm K.

Szejkefürdőn székelykapuk során át jutottak el a batthyánysok Orbán Balázs, a legnagyobb székelyku-
tató sírjához
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A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a leg-
szebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítá-
sa és ábrázolása az életnek, hanem az élet maga – 
mondta egyszer a kortárs tánc egyik isten(nőj)ének 
számító Martha Graham. Tartják még a lélek nyelvé-
nek, velünk született ősi ösztönnek. Vasárnap volt a 
tánc világnapja. Ez alkalomból kerestünk fel két, Ér-
den megkerülhetetlennek számító táncegyesületet és 
egy ráadást.

Masters
A Masters SE akrobati-

kus rock & roll egyesület 
folyamatosan szerepel a 
sporthírekben, mert ahány 
megmérettetésen vesznek 

részt, annyi kupát, érmet 
szereznek. Szakosztályve-
zetőjük, Sárdi Anita Fló-
ra annak idején rengeteg 
táncot kipróbált, de igazi 
hiperaktív kislány volt, így 
végül a szülei arra jutot-

„Mi  ndenki tud táncolni, csak nem mindenki hiszi el magáról”

A szenior táncnak az is nagy előnye, hogy az agyműködést ser-
kenti, a memóriát karbantartja

Közösen a drog ellen

A Szociális Gondozó Központ vezetője, Récsei Krisztina támogatá-
sával és Rákosi Aglája, az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
irányítója szervezésében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
tagjai szakmai tanulmányúton vettek részt az Aszódi Javítóinté-
zetben. Puskás Péter, az Aszódi Javítóintézet igazgatója fogadta, 
majd Korpás László igazgatóhelyettes kalauzolásával bejárták az 
intézményt az érdi tanárnők, védőnők, szociálpedagógusok, szo-
ciális munkások, és megismerkedtek az ott folyó munkával. Ér-
deklődő kérdéseikre választ kaptak, bővíthették ismereteiket, me-
lyet saját munkájuk során fel tudnak használni. Korpás László az 
Aszódi Javítóintézet igazgatóhelyettese örömmel vette az érdi 
KEF-tagok látogatását, a beszélgetés során a tapasztalatok cseré-
jét, amellyel erősítették az együttműködést, a továbbgondolko-
dást az újabb kihívásokra és a felmerülő feladatok megoldására

Ablak a mikrovilágra
Ablak a világra címmel 
nyílt fotókiállítás múlt 
szerdán a Vörösmarty gim-
náziumban, az iskolai 
fenntarthatósági témahét 
keretében. A látogatók a 
szabad szemmel alig lát-
ható természeti csodákba 
nyerhetnek bepillantást 
Józsa Géza szabadban ké-
szített makrofotói segítsé-
gével. 

A fényképekre nemcsak a 
megragadott pillanat szép-
sége, a technika különleges-
sége, hanem gyönyörű szín-
világuk miatt is rácsodál-
kozhatunk, és mosolyogha-
tunk a művész humorán, aki 
minden fotónak frappáns cí-
met adott, újabb jelentéssel 
látva el a képeket.

– Képeimben elmozdul-
nak a fények, a színek har-
móniája felé. Nem a biológiai 
pontosság, hanem a fotós és 
az emberi oldalról közelítem 
meg a képeimet. Fotóim több 
év alatt készültek; ahogy 
visszaemlékszem gyermek-
koromra, ha leültem a réten, 
rögtön körülvettek a rova-
rok. Ez azonban már a múl-
té, mivel megváltozott a vi-
lág: az emberek mindent a 
gazdasági haszon oldaláról 
közelítenek meg, a figyelem 
középpontjából kiesik a ter-
mészet, amelynek pedig mi 
is köszönhetjük a létünket. 
Igyekszem megörökíteni 
ezeket a kis lényeket, a saját 
örömömre, a fotós lehetősé-
gek kihasználásával – 
mondta lapunknak Józsa 
Géza, akinek munkásságát 
lánya, Gyöngyi – az iskola 
tanára – mutatta be a diá-
koknak.

– Édesapám a fotóival el-
vezet bennünket az állatok 
és a növények lilliputi or-

szágába, ahol egy fűszár 
élettér, egy porzó óriási ele-
del, egy levél kirándulóhely, 
egy harmatcsepp pedig 
maga a tenger. Mi kell ah-
hoz, hogy ilyen képek szü-
lessenek? A jó fényképező-
kép, megfelelő objektívvel, 
nem elegendő – szükséges 
hozzá a türelem is, amikor 
órákat kell ülni csendben, 
mozdulatlanul, és elszánt-
ság: reggel fél ötkor már a 
réten kell hasalni, mert 
egyes rovarok akkor ébred-
nek dermedtségükből. És 
szakértelem is kell, a tech-
nikailag megfelelő képek 
elkészítéséhez – jegyezte 
meg a tanárnő, aki azzal 
zárta szavait: meg kell látni 
a témát, a kompozícióban 
rejlő érdekességet is. A leg-
fontosabb pedig a természet 
szeretete – ilyen alkotások 
csak az élő környezethez fű-
ződő szoros kapcsolatból, 
alázatból születnek.

A kiállítás a fenntartható-
sági témahét egyik prog-
ramjaként valósult meg. 
Egész héten tematikus 
órák, rendhagyó előadások 
zajlottak az iskolában, és 

terepgyakorlatok is várnak 
a diákokra. Mint Kállayné 
Szerényi Júlia tanárnő el-
mondta, a VMG 2016 óta az 
ország ökoiskola-hálózatá-
nak tagja.

– A fenntarthatóságról 
azért kell újra és újra beszél-
ni a diákoknak, mert még 
nincs beépülve a tudatukba 
az, hogy a természeti erőfor-
rásokkal mindig takarékos-
kodni kell azért, hogy a kö-
vetkező nemzedéknek is ma-
radjon. Az ökoiskola tág fo-
galom, nemcsak a szó szoros 
értelmében vett gyakorlati 
tevékenységeket foglalja 
magában a környezet- és 
természetvédelem terén, ha-
nem a szemléletformálást is, 
akár a művészeten keresztül 
– hangsúlyozta a tanárnő, 
hozzátéve: reméli, sokak lá-
tásmódját megváltoztatják 
ezek a képek.

–  Ezek a fotók nemcsak 
tetszenek, hanem inspirál-
nak is, mivel én is fényképe-
zek. Még tavaly, a születés-
napomra kaptam egy komo-
lyabb gépet. Hogy hobbi lesz-
e a fényképezés vagy hiva-
tás, még nem tudom, majd 

kialakul – mondta a 
hetedikes Réka, aki 
nemcsak a szépsé-
gük miatt, hanem 
azért is tartotta 
rendkívül érdekes-
nek ezeket a makro-
fotókat, mert mindig 
újabb és újabb rész-
leteket lehet felfe-
dezni bennük.

Aki szeretne maga 
is rácsodálkozni Jó-
zsa Géza fotóira, a 
Vörösmarty gimná-
ziumban megteheti 
május 9-éig. Józsa 
Géza fotói megte-
kinthetők az inter-
neten is: www.josa.
fotovilag.org /gale-
ria2 n ÁdÁm K.

Józsa Géza (b) olykor reggel fél ötkor már a réten hasal, mert egyes rovarok 
akkor ébrednek dermedtségükből

Józsa Géza fotói elvezetnek bennünket az állatok és a növények lilli-
puti országába

Napi kétszerhúszpercazegészségért
Korunk népbetegsége a stressz. Ebben a rohanó, elvárá-
sokkal teli világban egyre nagyobb terheket cipelünk,
amiket talán nem is veszünk észre időben. Gyógyszerek
felíratása helyett próbáljunk meg önmagunkon segíteni,
hiszen hosszú távon másra úgysem számíthatunk. A
transzcendentális meditáció egy lehetőség arra, hogy ki-
egyensúlyozott életet éljünk. A technikáról Dömsödi And-
rás Transzcendentális Meditáció (TM) tanárt kérdeztük.

– Első körben tisztáz-
zuk, mit is jelent a Transz-
cendentálisMeditáció?
– Ez egy mentális techni-

ka, amely a világon a legegy-
szerűbb és leghatékonyabb
meditációs módszer. Túl a
gondolkozáson, túl az elmél-
kedésen a végtelen és határ-
talan csend állapotában egy
tiszta, éber tudatosságba lé-
pünk, ezt hívjuk transzcen-
dálásnak.

– Hogyan találkozott a
TM-technikával?Miért fon-
tos önnek?
– Akkoriban nem voltam

megelégedve az életemmel,
bohém voltam, stresszel és
fáradtsággal túlterhelve él-
tem a hétköznapokat. Egy új-
ságban láttam 1999-ben egy
TM-tanfolyamra szóló meghí-
vót, elmentemaz előadásra és
részt vettem a képzésen. Ez-
után megszűntek a hangulat-

változásaim, a szenvedés, a
kedvtelenség és rögtön tud-
tam, hogy mindig ezt keres-
tem. Teljesen más életérzést
adott, mint korábban bármi
más: megszépült minden, sok
öröm és boldogság van ben-
nem azóta. Nem tudnám el-
képzelni az életemet a TM
gyakorlása nélkül.

– Miben tér el a TM más
meditációs technikáktól?
– A TM egy ősi, védikus ha-

gyományból ered, amit Maha-
rishi Mahesh Yogi hozott el a
világnak 1957-ben. Személye-
sen képezte ki a tanárokat,
hogy eredeti módon adják át a
tudást tanítványaiknak. Ma-
harishi és mestere Guru Dev,
a hagyomány bölcs mesterei,
akik a tudatosságuk legma-
gasabb szintjén átlátták az
egész világegyetem működé-
sét. A leghatásosabb techni-
kát adták meg a jelen kornak,

amivel elérhetjük az élet leg-
magasabb célját. A legtöbb
technikához a mai korban
már hozzáadtak vagy elvet-
tek, így azok nem tiszta for-
rásból erednek, ezért hatás-
talanná váltak. A Transzcen-
dentális Meditációban az
elme természetes működését
vesszük alapul. Egy rezgést
használunk, amibe az elménk
belekapaszkodik és a gondol-
kodó elmét elviszi a végső va-
lóság forrásába, a tiszta tu-
datba, az ok nélküli boldog-
ság állapotába. Ezért hívjuk a
TM-et egy könnyű, természe-
tes technikának.

– HogyanműködikaTM?
– Ez egy nagyon könnyen

elsajátítható gyakorlat, nincs
benne koncentráció vagy
erőlködés. Mindenkinek sike-
rül. Nem hit kérdése vagy a
tudatos ellazulásé. Itt minden
magától működik a legtermé-
szetesebb módon. A könyvek-
ből és az internetről a tanítás
élő és hagyományőrző jellege
miatt nem lehet elsajátítani,
csak Maharishi által szemé-
lyesen kiképzett TM-tanártól
tanulható meg. A tanár a ta-
nítványnakkiválaszt egy spe-
ciális rezgést, azaz hangzást,

egy úgynevezett mantrát és
annak helyes használatát
megtanítja. A TM gyakorlata
által a tudatos elménk lecsen-
desedik és egy egyedülálló
mély pihenést hoz létre. Eb-
ben a nyugalomban regenerá-
lódás és öngyógyító folyamat
kezdődik meg. Ameditáló bol-
dog, békés, szeretetteljes álla-
potot tapasztal nyugalommal
és pihentséggel együtt.

– Melyek a TM jótékony
hatásai?
– Ez egy önfejlesztő gya-

korlat, ami a legnagyobb
stresszcsökkentő hatást érte
el a jelen korban. A világ 35
országában és 250 egyete-
men csaknem 700 kutatással
bizonyították a TM jótékony
hatásait. Az emberek már az
első naptól beszámolnak a
nyugodtságról és a csökkenő
feszültségről. Megszűnik az
aggódás, emelkedik az ener-
giaszint, kreatívabbak le-
szünk és jobb, tisztább gon-
dolkodásunk lesz. Eltűnik a
fáradtság, ezzel megszűnik
az álmatlanság. Az alvásza-
varral küzdők is rövid időn
belül visszakapják az éjsza-
kai nyugodt alvás minőségét.
A mentális zavarok, a pánik,

a fóbiák, a gátlások, a szoron-
gás, a fejfájás - minden, ami
stressz alapúprobléma - foko-
zatosan javulnak. A technika
gyakorlása által megszaba-
dulhatunk a káros szenvedé-
lyektől. Nagyfokú elfogadás
jelenik meg az életünkben és
könnyebben dolgozzuk fel a
korábban nagy kihívásnak
számító élethelyzeteket. Ha
egy adott nemzetben, akár
városban vagy faluban az em-
bereknek az egy százaléka
együtt meditálna, akkor
drasztikusan csökkennének
a negatív hatások, mint pél-
dául a bűnözés, a balesetek
és az elhalálozási statiszti-
kák. A világ problémáira már
megvan a megoldás csak
használni kellene.

Transzcendentális
Meditáció Előadás: május 17.

18:00-20:00
Érd, Parkvárosi Közösségi

Ház, Gépész u. 14.
(x)

57
85

81

19helyi érték  | 2018. május 3. |

„Mi  ndenki tud táncolni, csak nem mindenki hiszi el magáról”
tak, hogy az akrobatikus 
rock & roll lesz számára a 
megfelelő.

Férjével is ezen keresztül 
ismerkedett meg, és szerinte 
az egyesület azért lehet 
olyan jó, mert ők ketten 
együtt tudnak dolgozni. A 
Masters SE eleinte csak 
utánpótlás-neveléssel foglal-
kozott, de később ráállt a 
versenyzésre is. A tanítvá-
nyaik pedig nagyon sikeres-
nek bizonyulnak minden 
megmérettetésen: volt világ-
bajnokuk junior párosban és 
formációban is, illetve a fel-
nőttek között is.

És hogy mi a fontos: a dí-
jak vagy hogy csillogjon a 
gyerekek szeme?

– Régebben fontos volt a 
siker és az eredmények. Ma 
már, hogy nekem is van kisfi-
am, egészen máshogy állok 
hozzá. Az egészséges élet-
mód, a barátkozás, a közös-
ségépítés sokkal fontosabb a 
sikereknél, de természete-
sen a gyerekeknek is néha 
kell, hogy megmutassák a 
tudásukat, elérjék a vágyott 
eredményeket, céljaikat, 
ezért próbálok én is mindent 

megtenni – válaszolt Sárdi 
Anita.

Bonton
A 2015-től Érdikumnak 

számító Bonton Tánciskola 
SE-t Bóna János és felesége, 
Ilona Érden az első táncisko-
lák között alapították 3 évti-
zeddel ezelőtt. Ők vállaltan 
nem a versenyzést tűzték ki 
célul, bár évente egyszer – 
szép eredményekkel – részt 
vesznek országos és nemzet-
közi megmérettetésen is.

A tánciskola vezetését az 
alapítók lánya, Bóna Eszter 
viszi tovább, aki még óvodás 
volt, amikor megalakult a 
tánciskola. Eszter, bár el-
végzett egy idegenforgalmi 
iskolát is, biztos volt benne, 
hogy a Táncművészeti Főis-
kolát és a táncpedagógus 
képzést is meg fogja csinál-
ni, és ez így is lett.

– El se tudnám képzelni, 
hogy mással foglalkozzak, 
és nagyon hálás vagyok, 
hogy a szüleim útmutatása 
által sikerült megtalálnom 
azt, amiben örömömet lelem 
– fogalmaz, hozzátéve: a 
tánc az egyik legősibb kom-

munikációs forma, ma pedig 
egy kellemes szabadidős te-
vékenység, ami számos jóté-
kony hatással bír, egészsé-
günk megőrzésében is fon-
tos szerepet játszik, ezért 
nagyon tudom ajánlani már 
kisgyermekkortól egészen 
felnőttkorig. 

A tánciskola neve franciá-
ul jó modort jelent, náluk a 
név kötelez, itt a gyerekeket 
ahhoz szoktatják hozzá, 
hogy az egymásra odafigye-
lés, egymás tisztelete hozzá-
tartozik a mindennapi élet-
hez és a táncórákhoz is.

Örömtánc
Szerda délutánonként iz-

gatott duruzsolások és fé-
lénk kuncogások töltik be a 
Parkvárosi Közösségi Ház 
auláját. Na meg öröm és 
tánc. Vagy inkább így: öröm-
tánc szenioroknak, Hol-
lenczer Katalin vezetésével.

Tavaly december elején 12 
érdeklődővel indult a táncos 
foglalkozás 50–60 év feletti-
eknek. Mostanában már 30 
körülien szoktak lenni egy-
egy alkalmon. Olyan nagy az 
érdeklődés, hogy áprilistól 

már Ófaluban, az általános 
iskola tornatermében is van 
szenior örömtánc hétfőnként 
14 órakor. Csatlakozni akár-
mikor lehet, hiszen az órák 
nem egymásra épülnek.

Mintha csak szalagavató-
ra készülőket látna az em-
ber, olyan izgatottsággal és 
elszántsággal tanulmányoz-
ták előbb, majd utánozták is 
a részt vevő táncos lábúak 
az instruktor lépéseit. Azzal 
a különbséggel, hogy ők a 
szó szoros értelmében öröm-
táncolnak. Előzetes tánctu-
dás nem kell a részvételhez, 
nem bonyolult lépéseket mu-
tat a táncoktató, viszont a 

lépéseket, azok egymás utá-
ni sorrendjét, ismétlését ész-
ben kell tartani, éppen ezért 
a szenior táncnak sok más 
mellett az is nagy előnye, 
hogy az agyműködést ser-
kenti, a memóriát karban-
tartja.

– Ez a tánc a maga speciá-
lis koreográfiáival alkalmat 
biztosít és teret ad az idős 
embereknek az ismerkedés-
re, hogy beszélgessenek, 
hogy új barátságok szövőd-
jenek, karbantartja a szép-
korúak testét, ízületeit, de 
még az agyukat is megtor-
náztatja – zárta szavait Hol-
lenczer Katalin. n JAN

A 2015-től Érdikumnak számító Bonton Tánciskola növendékei szá-
mos városi rendezvényen is fellépnek
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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.
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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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)))

Érdi telephelyű cég, nemzetközi
fuvarozásban jártas, megbízható,

gépkocsivezetőt
keres, azonnali kezdéssel.

� Ponyvás furgonra (B kategória )
� 12 tonnás teherautóra (C kategória)
� 40 tonnás nyerges szerelvény (C+E kategória)

Magyarország – Csehország viszonylatban

Jelentkezés:
Email: colorsped@gmail.com

Tel:06-30-658-7279

Nemzetközi gépkocsivezető / sofőr
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Nemzetközi piacon vezető szerepet betöltő
alumínium létrát, állványrendszert és egyedi
szerkezeteket gyártó és forgalmazó cég keres

Marketing asszisztenst
Feladatok:
• Marketing részleg támogatása az alábbiakban:
• kiállítások, házi vásárok, szakmai napok előkészületei (szükség esetén, azokon való
részvétel)

• dm levelek előkészítése és kiküldése
• oktatások előkészítése
• akciók előkészítése
• reklámtermékek berendelése és kezelése
• új potenciális partnerek / szegmensek felkutatása, adatbázisok készítése
• kiadványok, katalógusok, szórólapok korrektúrája
• akciós szórólapok, felépítési és használati útmutatók kidolgozása, valamint prospektusok és
egyéb szórólapok kidolgozása

• a konkurencia figyelése, összehasonlítások és analizálás
• kiadványok, katalógusok szórólapok korrektúrája
• egyéb marketinget érintő feladatok

Elvárások:
• német és/vagy angol nyelv legalább középszintű ismerete
• kreatív szemléletmód
• határozott fellépés, dinamikus személyiség, kiváló tárgyalási készség
• jogosítvány

Amit kínálunk:
• aktív részvétel egy dinamikusan fejlődő csapatban, hosszú távú munkalehetőség

Munkavégzés helye: Érd

A fényképes önéletrajzokat kérjük a következő címre elküldeni:
adrienn.mammel@krause-systems.hu vagy a 06-23/521-132-es faxszámra.

www.krause-systems.com 57
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Érdi termelő üzem
keres kiemelt kereseti

lehetőséggel
kétműszakos munkarendbe

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

Amit elvárunk:
precíz munkavégzés

Amunkavégzés helye: Érd

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

email címen vagy
a06-30-335-8307
telefonszámon lehet.
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Cégcsoportunk 12 országban tevékenykedő szolgáltatóként
százhalombattai munkavégzésre keres azonnali kezdéssel

betanított OPERÁTOR munkatársat!

Feladat: termeléstámogatás, fém alkatrészek összeszerelése
Műszakrend:munkavégzés 2 műszakban, 8 órában
Elvárások: általános iskolai végzettség és terhelhetőség
Amit nyújtunk:
B hosszú távú, bejelentett határozatlan idejű főállású munkaviszony, szabadsággal
B jelenléti- és túlóra bónusz, cafeteria, munkatárs ajánlási bónusz
B akár azonnali kezdés

Jelentkezni önéletrajz küldésével a karrier.ex@exactsystems.hu e-mail címen lehet!
A jelentkezések beérkezését követően személyes állásinterjút tartunk Százhalombattán,

melynek eredményét a helyszínen közöljük.
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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.

Feladat:
kozmetikai és háztartás vegyipari termék töltése, csomagolása, 
könnyű fizikai munka

Amit kínálunk:Elvárások:
- 8 általános végzettség
- precizitás, igényesség
- kitartás, állóképesség
- tanulási hajlandóság

- azonnali kezdés
- határozatlan idejű szerződés
- egyműszakos munkarend 
  (6:00-14:00)
- családias légkör
- betanulás a XI. kerületben

Jelentkezés és információ:
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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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CSALÁDI HÁZ

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

Családi ház eladó. 06-23-377-576

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 57

67
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Férfi gyógymasszőr,
test-és talpmasszázst
vállal Érden, és környékén!

Házhoz is megyek!
Telefon: 0630//530-7432

NATÚR GYÜMÖLCSLÉ ÉS LEKVÁR VÁSÁR!
Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma

mentesen! Ingyenes házhoz szállítás.
Tel: 30/2721769,

www.finomgyumolcsle.hu 57
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 56
65
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

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

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

Víz és fűtésszerelés! Fürdőszobák,
vizesblokkok teljeskörű felújítá-
sa, kőműves és burkoló munká-
val is. 06-70-6427526

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

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

93
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Villanyszerelés, redőnyszerelés!
06-30-2037655

Fodrász házhoz megy, kedvező
árak mellett! 06-30-587-6763

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Külön bejáratú padlástéri szoba
kiadó konyha, fürdőszoba hasz-
nálattal. 50e+rezsi. Május 1-től
költözhető. 06-70-409-3869

Érden egy szoba összkomfortos
lakás egy vagy két fő részére ki-
adó. 06-20-268-1019

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

57
61
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TELEK

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

AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 750 000 Ft. 06-20-
9204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 56
68
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VEGYES

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

Érd központjában ápolónőt kere-
sünk heti 1-2 alkalomra. 06-20-
357-9739

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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ÁLLÁST KÍNÁL

57
27
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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.

A Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény

2 fő
gyógytornászt

keres.
Érdeklődni a Titkárságon
a06-23/365-600-as
telefon számon lehet.” 57
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Vas-Fémker Kft. érdi telephelyére keresünk
sofőröket ésárukiadót.

18 tonnás darus autóra, melyhez
C jogosítvány, Gki kártya, darukezelői

vizsga szükséges. Kis autóra jobbára helyi
fuvarok kiszállítására, melyre B jogosítvány

szükséges.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:
erd@vasanyag.hu

57
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01Reklámújságok postaládás
terjesztésére megbízható, precíz
munkatársakat keresünk Érdre,
Budaörsre és Törökbálintra.

TTovábbi információ:06 (30) 856 7135

Nyugdíjas munkavállalókat kere-
sünk Érdre, betanított munkára.
Délelőtti műszakban, kimagas-
ló órabérrel. Érdeklődni:
06203962869, 06202150837.
Északi Szomszédok Nyugdíjas
Szövetkezet.

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

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

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

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 57
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

MUNKARENd: 1 ill. 2 műszak (csak hétköznapokon)
Jelenlegi bérmegoszlás: bruttó 195.000 – 350.000 Ft/hó (22 munkanapos hónapot
és 8 órás munkanapot tekintve)

JUTTATÁSOK:
• Órabér + Teljesítményösztönzés %-os besorolással (munkakörtől függően)
• Étkezési hozzájárulás
• 13. havi fizetés (év végén)
• Egyszeri nyaralás hozzájárulás készpénzben (félévkor)
• Pénzbeli cafeteria
• Munkába járási hozzájárulás (bérlet 100%; gépkocsi 15 Ft/km)

JELENTKEZÉS:
• Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8.00 -14.00 óráig)
• Önéletrajz megküldésével: e-mail boszmet@t-online.hu
• Telefonon:06 23 348 049 (8.00-14.00 óráig)

• BETANÍTOTT ÖNTÖdEI dOLGOZÓ
• ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ
• ESZTERGÁLYOS

57
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

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

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

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

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

munkakörökre érdi székhelyünkön!

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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Aranyos érdi szumósok
Két arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szereztek 
egyéniben az Érdi Spartacus SC szumósai a bulgáriai 
Plovdivban rendezett Európa-bajnokságon, akik emel-
lett kétszer még a csapatversenyben is a dobogó legalsó 
fokára állhattak.

A tizenhat fős magyar 
delegációból tíz versenyző 
az Érdi Spartacusból vívta 
ki a részvétel jogát a bulgá-
riai Plovdivban rendezett 
szumó Európa-bajnokság-
ra. A tizenkilenc országot 
felvonultató kontinensvia-
dalon eredetileg az érdiek-
től még Kovács Bence is 
indult volna, ám ő a birkó-
zóválogatottban való sze-
replés miatt kénytelen volt 
lemondani az Eb-n való 
részvételt. Az egy dohjón 
zajló versenyen egyenes ki-
eséses küzdelem volt.

Ennek ellenére a huszon-
öt kategóriában induló érdi-
ek kitettek magukért. Az 
első napon, az U21-esek 
versenyén Molnár Tamás a 
100, Délceg József a 85 kilo-
grammosok mezőnyében 
lett aranyérmes, míg a 70 
kilósok között Buzás Pat-
rik a dobogó legalsó fokára 
állhatott. Mellettük Tamás 
Patrik a 115, Varga Dániel 
a 100, Végh Richárd a 85 ki-
lósok mezőnyében érte el az 
értékes, ötödik helyezést, 
míg Sipos Boglárka az 55 
kilogrammosoknál lett he-

tedik. A csapatversenyben 
Molnár Tamás, Délceg Jó-
zsef és Végh Richárd mel-
lett a Szilágyi Erikkel kiál-
ló magyar csapat is harma-
dikként zárt.

A viadal második napján 
az U23-as korosztály verse-
nyeit rendezték. Itt Végh 
Richárd nyakában ezüst-, 
Délceg Józsefébe pedig 
bronzérem került a 85 kilo-
grammosoknál, továbbá 
Berta Mike a 70 kilósoknál, 
Tamás Patrik a 115 kilósok-
nál, Varga Lilien a 60 kiló-
soknál lett ötödik. A csa-
patversenyben Végh Ri-
chárd és Molnár Tamás 
mellett Szilágyi Erik és 
Laczkó Benedek alkotta 
magyar négyes bronzér-
mesként zárt.

A záró napon a felnőtt me-
zőny lépett dohjóba, ahol vi-
szont kevesebb babér ter-
mett az érdieknek, Lemák 
Diána az 55, Varga Lilien a 
60, Buzás Patrik a 70 kilo-
grammosok mezőnyében lett 
ötödik, valamint a 115 kiló-
soknál Molnár Tamás hete-
dik helyen végzett. A felnőt-
tek ezzel a versennyel is in-
dulási jogot szerezhettek a 

2021-es, az Egyesült Álla-
mokbeli Birminghamben 
rendezett Világjátékokra is.

A felnőtt féri csapatban 
két érdi indult, a Molnár Ta-
mással és Tamás Patrikkal 
felálló érdi négyes ötödik 
lett, ahogy a Lemák Diánát 
és Varga Lilient felvonultató 
női együttes is az ötödik he-
lyet szerezte meg.

QQ Domonkos

Hár om gól ajándékba
3–0-s vereséget szenvedett 
az Érdi VSE a Dunaha-
raszti MTK vendégeként 
az NB III Nyugati csoport-
jának 25. fordulójában. 

Aktívan kezdett a Németh 
Gábor Vincét és Melczer Vil-
most nélkülöző Érdi VSE a 
Dunaharaszti MTK vendége-
ként, hiszen a mérkőzés ele-
jén hol Kelemen Patrik, hol 
Kalmár Domonkos villant 
meg. Utóbbi kétszer is zic-
cerben volt, de a hazaiak ka-
pusa, Gyatyel Norbert 
mindkétszer útját állta az 
érdieknek. A második Kal-
már-ziccerből aztán kontrá-
zott a DMTK, amelytől Vitá-
nyi Gergő csapott le a Bo-
zsoki Imre által röviden ha-
zafejelt labdára. A hazaiak 
támadója Kertész Ferencet 
is kicselezve passzolt a szü-
net előtt az üres kapuba.

A fordulás után Csiszár 
Zoltán és Koós Gábor he-
lyett Balázsovics Máté és 
Tárkányi Gergő érkezett. 
Az érdiek becsülettel támad-
tak az egyenlítésért, de a vé-
dekezésre berendezkedő ha-
zaiak mindig felszabadítot-
tak, majd a 73. percben egy, 
az érdi térfélen eladott labda 

után Kovács Gergely robo-
gott egyedül az érdi kapura, 
s nem hibázott (2–0). Két 
perccel később újabb érdi hi-
degzuhany, Pallagi Botond 
lépett rá rosszul a labdára, 
elesett, így a hazaiak három 
az egyben támadhattak, a 
balszélen üresen maradó 
Szenes Bence pedig Kertész 
mellett passzolt a kapuba 
(3–0).

A végjátékban nem szüle-
tett több gól, így az érdiek 

három gólt ajándékoztak a 
Dunaharasztinak, s veresé-
get szenvedtek.

– Amikor nekimentünk a 
szezonnak, nem véletlenül 
az első hatba kerülést tűz-
tük ki célnak. Reméljük, 
meglesz a hatodik hely. De 
nem volt véletlen, hogy az 
első hatba kalibráltuk be a 
csapatot. Ebből látszik, 
mennyire jók voltunk ősszel, 
most pedig sok gonddal 
küszködünk a házon belül. 
Készülünk a következő 
meccsre, ahol javítani sze-
retnénk – értékelt Limper-
ger Zsolt vezetőedző.

Az Érdi VSE legközelebb 
május 5-én, 17 órakor lép pá-
lyára, amikor a Csornai SE-t 
látja vendégül az Ercsi úti 
Sporttelepen.

QQ Domonkos Bálint

Végh Richárd egy ezüst- és két bronzéremmel érkezett haza az Eb-ről

DUNAHARASZTI MTK–ÉRDI VSE 3–0 (1–0)
Dunaharaszti. V: Csontos Dávid (dr. Ambrus Dániel János, Pipicz 
Norbert)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár (Tárkányi, a szünet-
ben), Pintér N. – Koós (Balázsovics, a szünetben) (Hegedüs N., 76.), 
Kónya B., Pallagi – Kalmár D., Pál Sz., Kelemen P. Vezetőedző: Lim-
perger Zsolt

Kelemen Patrikék hiába voltak mezőnyfölényben, kikaptak Duna-
harasztin  (Fotó: Balogh István)

Kosárlabda
Remek védekezéssel kezdett az eddig minden mérkőzését elvesz-
tő Dunaújváros ellen, hazai környezetben a BKG-VMG DSE a férfi 
kosárlabda NB II (harmadosztály) nyugati csoportjának 24. fordu-
lójában. Valaczkay Gábor alakulata az első negyedben csupán 
négy pontot engedett a Fejér megyei ellenfélnek, így tíz perc játék 
után már 19–4-re vezetett. Ezt követően azonban a nagyszünetig 
jócskán faragott a hátrányából a vendégegyüttes, amely a máso-
dik felvonást 21–11-re nyerte meg. A térfélcserét követően az érdi-
ek ismét belehúztak, s ugyan parázs harmadik játékrészt produ-
káltak a felek, a végjáték ezúttal az érdieké volt, akik a záró felvo-
nást 22–13-ra, a meccset pedig 77–59-re nyerték meg.

Karate
Az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület ötfős csapatából Ercsé-
nyi Dária arany-, Szécsi Bendegúz, Than-Csernyik Maja és Varga 
Dominik bronzérmes lett a Tabon rendezett nemzetközi karate-
versenyen, ahol a magyar sportolók mellett Ausztriából, Csehor-
szágból, Szlovákiából, Horvátországból és Szerbiából is érkeztek 
karatékák.

Tánc
Hat első, egy második, egy negyedik és egy tizennegyedik he-
lyet szerzett a Masters Sportegyesület a pestszentimrei Sport-
kastélyban rendezett országos akrobatikus rock and roll ver-
senyről. A Jolly Joker junior kisformáció, az Xpress junior nagy-
formáció, a Rakéták felnőtt kisformáció, a Wait for it felnőtt nem-
zeti kisformáció, a Sol Invictus felnőtt nemzeti nagyformáció, il-
letve a Militans felnőtt nemzeti nagyformáció is aranyérmes lett, 
míg a The Revenants felnőtt nemzeti kisformáció ezüstérmet 
szerzett, továbbá a Royal Flush felnőtt nemzetközi nagyformá-
ció a dobogóról egy hellyel lecsúszva lett negyedik. A Barthos 
Bence–Ambruzs Kinga alkotta serdülő páros tizennegyedik he-
lyen végzett.

Röplabda
A Delta RSE Érd huszonhat játékossal és négy csapattal volt ér-
dekelt az április 29-én és 30-án Szegeden rendezett Országos 
Mini Kupán. Az elsőszámú egység a kiemelt kategóriában ver-
sengett, ám a háromcsapatos csoportban két nehéz ellenfelet 
kapott, a Békéscsaba és az MTK első gárdáival mérte össze tudá-
sát. Az érdiek nem vallottak szégyent, szoros meccseken a vihar-
sarkiaktól két, a fővárosiaktól három játszmában maradtak alul. 
Így a Delta a 13–18. helyekért versengett a továbbiakban, ahol öt 
meccset játszott, s ebből négyet megnyert, ezáltal a tizenhar-
madik helyet szerezte meg. Az alap kategóriában a C-csapat ti-
zenkettedik, a B tizenharmadik, a D tizenötödik helyen végzett.

RÖVIDPÁLYA

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

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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Úszó vidékbajnokság
Öt arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet szerzett az 
Érdi Úszó Sport Kft. huszonegy fős csapata a hétvégi, 
Duna Arénában rendezett országos vidék bajnokságról.

Az érettségi előtt álló Mi-
lák Kristóf és Barócsai Pet-
ra nélkül vágott neki a há-
romnapos országos vidék 
bajnokságnak az Érdi Úszó 
Sport Kft., amelytől tizenegy 
női és tíz férfi nevezés érke-
zett, összesen 68 verseny-
számra.

Az érdiek közül Joó Sára 
az A-kategóriában 50 és 100 
méter gyorson is győzött, 
előbbinél 0:27,56-os, utóbbi-
nál 0:57,90 perces idővel érte 
elsőként a falat, 50 méter pil-
langón (0:28,46) második, 50 
méter háton (0:30,89) pedig 
harmadik lett.

Kovács Benedek hozta a 
kötelezőt, 50 (0:26,17), 100 
(0:56,14) és 200 méter háton 
(2:01,79) sem talált legyőző-
re, míg 100 méter pillangón a 
Dunaharaszti MTK-KVSE 
érdije, Tekauer Márk mö-
gött végzett a harmadik he-
lyen (0:55,22).

Mellettük 200 méter pil-
langón az F-kategóriában 
érdekelt Tohl Patrik szer-
zett érmet, miután 2:17:47-nél 
harmadikként ért célba, míg 
Jánosi Kristóf 50 méter 

gyorson (0:23,34) zárt bronz-
érmesként.

Selmeci Attila és Magó Gá-
bor tanítványai továbbá még 
három negyedik, egy ötödik, 
négy hatodik és egy hetedik, 
pontszerző helyet szereztek.

A Dunaharasztin verseny-
ző Tekauer Márk a már emlí-
tett 100 méter pillangón 
szerzett ezüstérme mellett 
200 méter pillangón győzött 
(1:59,69), 400 méter gyorson 
második (4:00,18), 50 méter 
pillangón és gyorson pedig 
ötödik lett.

Egerszegi Krisztina fia, a 
januárban szintén Dunaha-
rasztira igazoló Vigassy Bá-
lint édesanyja olimpiai 
aranyérmes számában, 200 
méter háton ezüstérmes lett 
(2:10,94), emellett 100 háton, 
200 vegyesen ötödik, 50 há-
ton hetedik, 400 gyorson ki-
lencedik, 200 gyorson tizen-
hatodik, 50 gyorson tizenki-
lencedik, 100 méter pillan-
gón 25. lett.

A verseny részletes ered-
ményei megtekinthetőek a 
www.erdmost.hu oldalon!

QQ D. B.

Két győzelem egy hét alatt
Előbb múlt szerdán, hazai pályán a Kisvárdát győzte le 
31-25-re, majd vasárnap Kecskeméten győzött 30-22-re 
az ÉRD a női kézilabda NB I-ben, így, ha most pénteken 
győz a Vác ellen, sorozatban hatodszor lesz dobogós.

Remekül kezdett, Janurik 
Kinga védéseivel és gyorsin-
dításaival már hat perc után 
háromgólos előnyben volt a 
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rekán egy kisebb hullám-
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– nyilatkozta Janurik Kinga, 
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első gólját szerezte az idei baj-
nokságban.

Kecskeméti NKSE–
ÉRD

Ugyan a mérkőzés első gól-
ját az érdiek Kecskeméten 
kölcsönben játszó beállója, 

Gulyás Vanda 
szerezte, majd 
Orell Bettina 
révén az ötödik 
perc előtt még 
3–2-re is a ha-
zaiak vezettek, 
ezt követően 
a z o n b a n 
Krpezs-Slezák 
Katarina, Ma-
riama Signaté 
és Kiss Nikolett 
góljaival Szabó 
Edina együtte-
se a 21. percben 
már hatgólos, 
11–5-ös előny-
ben volt, a szü-
netre pedig 16–
9-es előnnyel 
vonult.

A fordulás után Gulyás és 
Borges Lima révén valame-
lyest zárkózott a hírös városi 
alakulat, de a játékrész dere-
kán az ÉRD már tetemes, 
nyolcgólos előnyben volt Tóth 
Gabriella találata után (18–
26).

A végjáték pedig kiegyen-
lített eredményt hozott, a 
30–22-es érdi győzelmet a 
felnőtt NB I-ben első gólját 
szerző 17 éves Domokos 
Dalma állította be hétméte-
resből.

– Izgalmas mérkőzés volt, 
mindkét csapatnak nagy volt 
a tét. Nagyot küzdött a csa-
patunk, kicsit megfogyat-
kozva, de hatalmas szívvel 
és akarattal küzdötték végig 
a mérkőzést – értékelt Szabó 
Edina, az ÉRD vezetőedzője.

A játéknap másik mérkő-
zésén a Kisvárda hazai kör-
nyezetben egygólos, 23–24-
es vereséget szenvedett a 
Dunaújvárostól, így az ÉRD 
elméletben még nem szerez-
te meg a dobogós helyet, vi-
szont, ha a következő fordu-
lóban, május 4-én, pénteken 
18 órakor az ÉRD Arénában 
legyőzi a GVM Europe-Vác 
együttesét, akkor behozha-
tatlan előnyre tesz szert a 
dobogó megszerzéséért.

QQ Domi
A Janurik Kinga és Krpezs-Slezák Katarina vezette ÉRD kettős győzelmével közel ke-
rült a hatodik bronzéremhez  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Taroltak a kőrösis diákok Szászrégenben
Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola felsős 
diákjai évről évre részt vesznek egy különleges, nem-
zetközi matematikaversenyen. Idén is díjakkal megra-
kodva tértek haza Szászrégenből, ahol holland, moldáv 
és görög gyerekekkel versenyeztek egy kategóriában.

A Kőrösi iskola és a szász-
régeni Alexandru Ceusianu 
Gimnázium testvériskolai 
kapcsolata több mint tíz évre 
nyúlik vissza. Az érdi iskola 
évről évre részt vesz a gim-
názium által szervezett Gel-
ler Dávid Nemzetközi Mate-
matikaversenyen, több más 
testvérváros iskolájával 
egyetemben – tudtuk meg 
Maitz Ferenc iskolaigazga-
tótól, aki elmondta azt is: a 
versenyt egyeztetés és elő-
készítő munka előzi meg, hi-
szen a tananyag minden or-
szágban más és más.

– A távoli országokban élő 
diákok az interneten keresz-
tül versenyeznek. A mi har-

mincnégy diákunk és négy 
pedagógusunk azonban busz-
ra szállt, és a helyszínen mé-
rettette meg magát a csapat. 
A költségeket a szászrégeni 
önkormányzat állta; nekünk 
csak a buszköltséget kellett 
fizetnünk. A matematikaver-
seny külföldi támogatóinak 
jóvoltából mód nyílt kirándu-
lásokra, városlátogatásokra 
is: a gernyeszegi kastély, Ma-
rosvásárhely látványosságai, 
a marosvécsi kastély, Vass 
Albert síremléke, a gyergyó-
szentmiklósi örmény erőd-
templom, a Gyilkos-tó és a 
Békás-szoros szerepelt a két-
napos programban – tette 
hozzá Maitz Ferenc.

Az érdi gyerekek a hollan-
dokkal, a moldávokkal és a 
görögökkel versenyeztek 
egy kategóriában, és az ötö-
dik, hatodik, illetve a hete-
dik évfolyamon az első és 
második, nyolcadik évfolya-
mon pedig a harmadik he-
lyet szerezték meg a diákok.

– Most voltam ötödjére Er-
délyben, matekversenyen vi-
szont csak először. Ismerő-
sökkel, szüleimmel nyaral-
tunk Erdélyben, gondoltam, 
a barátaimmal is nagyon jó 
lesz. Sok olyan helyet meg-

néztünk, ahol a szüleimmel 
nem jártunk – mondta la-
punknak az ötödikes Gan-
gel Nándor, aki első helye-
zést ért el a szászrégeni ver-
senyen.

– Nagyon szép helyeken 
jártunk, és hatalmas élmény 
volt, hogy második lettem 
ezen a versenyen – mondta a 
második helyezést elért 
Medveczki Máté, aki szerint 
voltak elgondolkodtató fel-
adatok, de összességében 
nem volt nehéz a szászrégeni 
verseny.

A kőrösisek közül az ötö-
dikesek érték el a legjobb 
eredményt ezen a versenyen. 
Tanárnőjük, Hermann Er-
zsébet elmondta: nagyon 
büszke a diákjaira.

– Az együttműködés to-
vább folytatódik: szeptem-
berben hozzánk jönnek a 
szászrégeni gyerekek, aki-
ket különféle érdi és fővá-
ros programokkal várunk 
majd. Így viszonozni tudjuk 
a kedves, szívből jövő ven-
déglátást – zárta szavait a 
tanárnő.

EREDMÉNYEK
Ötödik évfolyam: 1. Gangel Nándor 5.d; 2. Medveczki Máté 5.d;  

3. Kiss Marcell 5.d
Hatodik évfolyam: 1. Tóth Johanna 6.c; 2. Eisenhoffer Kinga 6.b
Hetedik évfolyam: 1. Rákóczi Erik 7.d; 2. Hajder Alexandra 7.b
Nyolcadik évfolyam: 3. Wittmann Réka 8.e

Az érdi gyerekek a hollandokkal, a moldávokkal és a görögökkel versenyeztek egy kategóriában
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