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„Többször mondták, nem való ez nekem, modellkedjek inkább”
Interjú Érsek Sándorné Tündével, az Időseket Ellátó Központ vezetőjével n 4–5. oldal
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Van dálok rongálják az érdi játszótereket
Átlagosan havi egy vandál, értel-

metlen rongálás történik Érd valame-
lyik játszóterén: hol a mászókák foka-
it, hol az esővédő tetőt teszik tönkre, 
vagy épp a növényeket húzkodják ki a 
földből, mint az legutóbb történt, a Tö-
hötöm utcai játszótéren: tizenegy 
Leylandi ciprust rángattak ki isme-
retlenek. – A növényeket nem vitték 
el, hanem szétszórták a környéken. 
Az önkormányzat kérte az ÉKFI-t, ül-
tessék újra a játszóteret védő növény-
sort – számolt be T. Mészáros András 
múlt heti sajtótájékoztatóján. A pol-
gármester megjegyezte: ezek az ér-
telmetlen, magáért a pusztításért 
végzett akciók felháborítóak – csak-
úgy, mint az is, hogy valaki a Tárnoki 
út újonnan kiépített vízelvezető árkát 
telehordta szeméttel. A legnagyobb 
gondot egyébként a szemetelés okoz-
za: cigarettacsikkek, sörösdobozok 
csúfítják ezeket a kis parkokat, és 
négy-öt zsák szemét is összegyűlik 
egy-egy napon. n 7. oldal

Közösségépítés vagy anarchia?

Ha az érdi ellenzék elismerné a városban tapasztalha-
tó fejlődést, azzal azt is elismernék, hogy az ő idejük-
ben gyakorlatilag semmilyen komoly fejlesztés nem 
történt – állítja az Érdi Újságnak adott interjúban T. 
Mészáros András polgármester.  n 3. oldal

Érdi vállalkozás lett az Év Gyára

Az érdi Gia Form Kft. lett az Év Gyára. A cég a 3 milliárd 
forint alatti éves nettó árbevétel kategóriában nyert 
– fennállásának 15., jubileumi évében. A cég tavaly is 
nyert, akkor a dolgozói elégedettség kategóriában 
végeztek az első helyen.  n 6. oldal

Megvan a hatodik bronzérem

Ugyan a női kézilabda K&H liga utolsó előtti fordulójá-
ban az Alba Fehérvár KC vendégeként háromgólos 
vereséget szenvedett, az utolsó forduló eredményé-
től függetlenül sorozatban hatodik bronzérmét sze-
rezte az ÉRD női kézilabdacsapata.  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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„Ne m hagyjuk, hogy az anarchia divattá váljon Érden!”
Ha az érdi ellenzék elismerné a városban tapasztalható 
fejlődést, azzal azt is elismernék, hogy az ő idejükben 
gyakorlatilag semmilyen komoly fejlesztés nem történt 
– állítja az Érdi Újságnak adott interjúban T. Mészáros 
András. Érd polgármesterét a közvilágítási ügyről is 
kérdeztük, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 
városvezetés a jog eszközeivel kíván elégtételt venni a 
hazugságokat közlő sajtóorgánumokon.

– Az elmúlt hetekben az 
online sajtóban sokat cik-
keztek az érdi közvilágí-
tásról. Az ezekben írtakat 
egy hosszú közleményben 
cáfolta az önkormányzat. 
Elültek ennek az ügynek a 
hullámai? Egyáltalán van 
ügy?

– Tudni érdemes minde-
nekelőtt, hogy e cikkek 
mindegyike baloldali média-
felületen jelent meg és egy, a 
választási kampányban, 
nyilvánvalóan politikai meg-
rendelésre született írás fel-
melegítése volt. Ez a tény 
azonban nem mentesíti a 
szerzőket és a cikkeket köz-
lő orgánumokat a sajtóetika 
szabályai és mindenekelőtt 
az alól, hogy igazat írjanak. 
Ezek a cikkek gyakorlatilag 
alig tartalmaznak valós té-
nyeket, így az érdi önkor-
mányzat jogi képviselője út-
ján helyreigazítási kérelmek 
sorát küldte el az érintett 
sajtótermékeknek. Ameny-
nyiben ennek nem tesznek 
eleget a jogszabályban előírt 
határidőn belül, úgy bírósá-
gi úton próbálunk érvényt 
szerezni annak a jogunk-
nak, hogy ne terjeszthesse-
nek hazugságokat az önkor-
mányzatról.

– Érden egy időben ko-
moly gondot okozott a köz-
világítás, sőt, egy sajtótá-
jékoztatóján ön is elismer-
te, hogy ez a probléma már 
2006-ban is létezett, ami-
kor először választották 
polgármesternek.

– Valóban komoly gond 
volt a közvilágítás kérdése 
Érden, ahogy egyébként 
majdnem minden akkori-
ban: a csatornázatlanság, 
az infrastruktúra hiányos-
ságai, az oktatási, nevelési, 
egészségügyi intézmények 
évek, évtizedeken át tartó 
pusztulása. Ma már van csa-
torna, épül a vízelvezetés 
rendszere, egy kivételével 
felújítottuk valamennyi or-
vosi rendelőnket, épültek és 
épülnek új iskolák, óvodák, 
és természetesen folyamato-
sak a fejlesztések a közvilá-
gítás területén is. De ez 
utóbbi sem most és nem is 
2006-ban kezdődött, hanem 
már 2001-ben. Azóta évről 

évre előbbre léptünk, évről 
évre érezhető a javulás. En-
nek köszönhetően egyre 
költséghatékonyabb és kor-
szerűbb eszközökkel, egyre 
több közterületen van közvi-
lágítás. Érd nem gazdag vá-
ros, adóbevételeink a leg-
több megyei jogú városhoz 
képest finoman szólva is 
szerénynek mondhatók, így 
minden megtakarított forin-
tot meg kell becsülnünk. 
Ezért is fontos adat, hogy a 
közvilágítás 2013-as fejlesz-

tését követően már 9%-kal, 
míg a 2016-os fejlesztésnek 
köszönhetően ehhez képest 
is további 12%-kal csökkent 
a közvilágításra fordított 
fajlagos önkormányzati ki-
adás. A baloldali sajtóban 
megjelentekkel szemben 
Érd városa ezekhez a fej-
lesztésekhez sem európai 
uniós, sem állami forráso-
kat nem vett igénybe, vala-
mennyi új beruházás a ko-
rábbi fejlesztések eredmé-
nyeként jelentkező megta-
karításból lett fedezve. Rá-
adásul a csökkenő önkor-
mányzati kiadások mellett 
évente 80 db új lámpával bő-

vül a rendszer úgy, hogy en-
nek költségeit sem az önkor-
mányzat, hanem szerződés-
ben foglalt kötelezettségei-
nek eleget téve az üzemelte-
tést biztosító cég állja.

– Bírálat nemcsak a ha-
gyományos technológiát, 
hanem a napelemes világí-
tást is érte, amelyből egyre 
több van Érden.

– Ha az újságírók vették 
volna a fáradtságot, és eljön-
nek Érdre, akkor nem írtak 
volna butaságokat. A megje-
lent cikkekben a napelemes 
közvilágítás kapcsán leírtak 
ugyanis nemcsak súlyos 
szakmai tévedésen alapul-
nak, hanem láthatóan a 
helyismeret teljes hiányán 
is. Tudniillik a napelemes 
lámpák elsősorban a még ve-
zetékes közvilágítással nem 

rendelkező közterületeken 
biztosítják a közvilágítást. 
Ráadásul amellett, hogy kö-
rülbelül negyedannyiba ke-
rül a kiépítésük, mint a ha-
gyományos, vezetékes rend-
szeré, gyakorlatilag ingyen 
üzemelnek, hiszen áramot 
nem fogyasztanak, az el-
enyésző karbantartási költ-
ségük ugyanakkor garanci-
ális kötelezettségként szin-
tén az üzemeltetést végző 
vállalkozást terheli. Ennek 
megfelelően elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy a jövő-
ben felmerülő hasonló igé-
nyeket is ezzel a technológi-
ával elégítse ki, és hosszú 

távon keresi annak lehetősé-
gét, hogy – az eddigiekhez 
hasonló módon, saját forrá-
sok felhasználása nélkül – a 
város minél több pontján ve-
zetékmentes, megújuló ener-
giaforráson alapuló közvilá-
gítási rendszert építsen ki. 

– Érezhetően intenzív 
támadás zajlik egy ideje a 
városvezetés ellen. Az em-
berek pedig azt gondolhat-
ják, hogy nem zörög a ha-
raszt…

– Az emberek nem osto-
bák, ezt csak az ellenzék és 
a sajtója gondolja róluk. Aki 
már tíz, tizenöt, húsz évvel 
ezelőtt is itt élt, pontosan 
látja a különbséget az akko-
ri és a mostani Érd között. 
Látja, hogy mennyit fejlő-
dött a város, például a közvi-
lágítás területén. Csak a 

baloldali politikusok próbál-
ják elhazudni ezt, mert ők 
ebben érdekeltek. Ha ugyan-
is elismernék a fejlődést, az-
zal azt is elismernék, hogy 
az ő idejükben gyakorlatilag 
semmi nem történt a város-
ban azon kívül, hogy sorban 
eladták az önkormányzat 
tulajdonát. Ezért nem is tá-
mogatják a fejlesztéseket. 
Feltűnő, és az emberek több-
sége látja is, hogy az ellen-
zék nem Érd érdekeit képvi-
seli. Mindennél többet mond 
az érdi ellenzékről, hogy a 
választási kampányban Bu-
dapestről, Tatáról, Kerek-
egyházáról meg a világ vé-

géről ideküldött, Érdet hír-
ből is csak alig ismerő és 
persze a választás után 
azonnal köddé vált politiku-
sok szekerét tolták az érdi 
emberekkel szemben. Még 
arra is képesek voltak szö-
vetkezni velük, hogy szét-
verjék munkahelyük, a vá-
ros közgyűlésének munká-
ját. Az anarchia eddig nem 
volt divat Érden, és nem is 
hagyjuk, hogy azzá váljon. 
Nem hiszem, hogy az itt élők 
a város fejlesztése helyett 
ezt szeretnék. Sajnos, ahogy 
közeledik az önkormányzati 
választás, az ellenzék úgy 
fog átlépni újabb és újabb 
határokat, és ahogy a példa 
mutatja, a legaljasabb esz-
közöktől sem riadnak majd 
vissza. A városépítéshez, 
közösségépítéshez nem ér-

tenek, ezért ezt a hiányossá-
gukat hazugságokkal, rém-
hírek terjesztésével, felje-
lentésekkel, lejáratásokkal 
pótolják – nekik ez az arze-
náljuk, ehhez van „szakér-
telmük”. Mivel a valódi szak-
értelmet igénylő várospoliti-
ka területén nem versenyké-
pesek, ezért ezen az általuk 
jól ismert terepen próbálnak 
küzdeni. Az a céljuk, hogy 
az aljas támadások elhárítá-
sával foglalkozzunk, és ne 
maradjon energia a munká-
ra, a város fejlesztésére. De 
mi csak azért is tovább dol-
gozunk Érdért, közösen az 
érdiekkel.  n -efzé-

T. Mészáros András: „Sajnos, ahogy közeledik az önkormányzati választás, az ellenzék úgy fog átlépni újabb és újabb határokat, és ahogy 
a példa mutatja, a legaljasabb eszközöktől sem riadnak majd vissza”
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Életem az éveknek
Gyermekkora óta idősekkel foglalkozó intézményben 
szeretett volna dolgozni. Mikor érettségi után elhelyez-
kedett egy fővárosi otthonban, a kollégái azt mondták, 
nem ez az ő útja, modellkedjen inkább. Mégis ezen a 
pályán maradt, több mint harminc éve dolgozik az idő-
sekkel, idősekért. Alapelve, hogy az otthonba kerülő 
időseknek meg kell hagyni a még meglévő képességeit. 
Érsek Sándorné Tündével, a Szociális Gondozó Köz-
pont Időseket Ellátó Központjának vezetőjével beszél-
gettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Érettségi óta idősekkel 
foglalkozik. Hogyan kapott 
kedvet e hivatás iránt?

– Édesapám húga, Marika 
néni Derekegyházán dolgo
zott, egy fogyatékkal élőket 
és időseket gondozó intéz
ményben. Ott is élt a család
jával, az egyik szolgálati la
kásban. Hatalmas kertje volt 
az intézetnek, ahol az uno
katestvéremmel játszottunk, 
és rendszeresen találkoz
tunk a sétálgató idősekkel, 
fogyatékkal élőkkel. Marika 
néni nagyon szerette az inté
zet lakóit, ahol lehetett, segí

tette őket, és mi, gyerekek is 
állandó kapcsolatban vol
tunk velük. Ezek az élmé
nyek annyira belém ivódtak, 
hogy már gyerekként úgy 
gondoltam: ha felnövök, én is 
ilyen intézményben szeret
nék dolgozni. Szegeden él
tem a szüleimmel, érettségi 
után pedig feljöttem a fővá
rosba: a XVII. kerületi, Pesti 

úti idősek otthonában he
lyezkedtem el, ahol tizenkét 
és fél évig dolgoztam.

– Hogy, hogy nem, De-
rekegyházán, a gyerekkori 
szép emlékek színhelyén 
kezdte a pályáját?

– Édesapám nagyon jó 
kapcsolatban volt az otthon 
akkori igazgatójával, így ke
rültem a Pesti útra, ahol nő
vérszállón lakhattam. Éjjele
im, nappalaim az idősek 
közt teltek.

– Ez azért nem lehetett 
sem vidám, sem könnyű 
helyzet egy fiatal lánynak.

– Én nagyon szerettem. 
Sosem okozott nehézséget 
az idősek testi és mentális 
egészségének megőrzésé
ben történő aktív segítség
nyújtás. A problémákat vol
taképp a kolléganők okoz
ták. Ők akkor már időseb
bek voltak, nem értették, és 
nem is tudták elfogadni, 
hogy mit keres közöttük 

egy fiatal lány. Többször 
mondták, hogy szerintük 
más lenne az utam, nem 
való ez a munka nekem, mo
dellkedjek inkább. Hiába 
mondtam, hogy ez a hivatás 
belém van kódolva, és nem 
szeretnék mással foglalkoz
ni, nagyon sokáig nem fo
gadtak be. Jó pár évnek el 
kellett telnie, hogy elhigy
gyék: nekem tényleg ez az 
életem. Pár év elteltével vi
szont már megszerettek, és 
segítettek, hogy elérjem a 
céljaimat.

– Milyen célok voltak ezek?

– Úgy éreztem, hogy az 
idősekkel való foglalkozás
hoz kiemelten fontos a szoci
ális munka ismerete, ilyen 
irányban folytattam tanul
mányaimat: az ELTEn szo
ciális munkás szakon végez
tem, a SOTEn mentálhigié
nés szakemberi végzettséget 
szereztem, emellett önisme
reti tréningeken és vezető
képzéseken vettem részt.

– Hogyan lehet ezen a pá-
lyán maradni évtizedekig, 
ilyen erős kötődéssel, látva 
az idős emberek hanyatlá-
sát, nem egyszer elvesztését?

– Harmincöt éve dolgozom 
ezen a területen. Az elején 
nyilván nagyon nehéz volt, 
akaratom ellenére is kötődni 
kezdtem egyes emberekhez, 
mintha a nagyszüleim lettek 
volna, és átéltem a halálukat 
is. Egy idő után megtanul
tam elfogadni, hogy a halál 
az élet része, és ahogy elkez
dődött, úgy be is fog fejeződ
ni. Ahhoz, hogy ezt ma már 
természetesnek veszem, 
nagyban hozzásegített a hi
vatásom. Persze, még most 
is mélyen megérint egyegy 
idős lakónk elvesztése. Óha
tatlanul mélyebben kötő
dünk egyegy emberhez – 
miután nemrég egyikük 
meghalt, nagyonnagyon so
kat kellett azon dolgoznom, 
hogy el tudjam engedni, és 
úgy tudjam elengedni, hogy 
ne fájjon az elvesztése min
dennap.

– Tizenkét és fél év után 
jött el a Pesti úti otthonból. 

Miért érezte szükségét a vál-
tásnak?

– Nem tudtam már fejlőd
ni, nem tudtam magamból 
többet adni. Úgy éreztem, 
életem e szakasza lezárult, 
váltásra volt szükségem. 
Megfordult a fejemben, hogy 
lehet, nem is idősekkel kelle
ne foglalkoznom, de aztán 
ezt a gondolatot elvetettem – 
inkább kerestem egy más 
intézményt, olyat, ami vala
mi újat nyújthatott. Így ke
rültem az akkori Arany Al
kony Idősek Otthona egyik 
intézményébe, a VIII. kerüle
ti Mátyás térre.

– Nem a legjobb kör-
nyék…

– Valóban. Az intézmény 
felé menet számtalan prosti
tuálttal találkoztam, nap 
mint nap láttam, hogyan kö
tik az üzleteiket, hogyan 
bánnak velük a kuncsaftok. 
Könyvbe illő jelenetek voltak 
ezek, sokat tanultam az em
berekről, egymás közti kap
csolataikról. Ami az otthont 
illeti, nyolc és fél évet töltöt
tem el a Mátyás téren, intéz
ményvezetőhelyettesként. 
Ezután kerültem Érdre, az 
Idősek Otthonába. Mármint 
először.

– Hogyhogy először?

– Az első hét és fél évben a 
Szociális Gondozó Központ 
akkori intézményvezetőjével 
a személyiségünk valami
lyen okból kifolyólag nagyon 
nem egyezett. Nem tudtunk 

együtt dolgozni, így aztán 
eljöttem.

– Mi volt a következő állo-
más?

– Hova mentem volna más
hova, mint egy nyugdíjas
házba, Budapestre… Másfél 
évet töltöttem ott, ügyelői 
feladatkörben. Gyakorlati
lag semmit sem kellett csi
nálnom, sajnos. Az idősek a 
saját szobáikban éltek, nem 
kellett velük foglalkozni; 
csengővel jeleztek, ha vala
milyen problémájuk volt, én 
pedig hívtam az orvost, eny
nyi volt a feladatom. Szinte 
ki sem léphettem az ügyelői 
szobából a huszonnégy órás 
szolgálat alatt. Ha ki mer
tem menni, és valamelyik 
lakóval felvettem a kapcso
latot – amire persze készte
tést éreztem –, jött a gond
nok, küldött vissza a szobá
ba. Borzalmas időszak volt 
ez az életemben. Ekkor ke
resett meg a Szociális Gon
dozó Központ új – és jelenle
gi – vezetője, és visszajöttem 
Érdre.

– És most hogy érzi, a he-
lyén van?

– Igen. Szeretek itt dolgoz
ni. Imádom ezt az épületet, a 
régi házat, a falait. Ugyan
akkor bízom abban, hogy in
tézményünk ellátottjainak 
komfortosabb és élhetőbb 
lesz a modern technológiá
val felépített új intézmény.

– Hányan vannak most az 
itt élők?

„Sosem okozott nehézséget az idősek testi és mentális egészségének 
megőrzésében történő aktív segítségnyújtás”

Tünde kiemelten fontosnak tartja a mindennapi személyes kapcso-
latot az otthon lakóival

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely barna színben)

Polikarbonát lemez
3120 Ft/m2
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Akcióink a készlet erejéig tartanak!

2 év garancia!

Forgalmazó és szerviz: Profilaxis Kft. 2049 Diósd,Vadrózsa u. 13.
https://profilaxis.hu/

• buvarszivattyu@profilaxis.hu
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• megbízható működés
• rozsdamentes szivattyú
• műanyag (Noryyryl) járókereeekekkk
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max homoktarttrtalom
• 100 mm átmérő
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• állattelepek vízellátása
• nyomásfokozás
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06 23 545-293, 06 23 545-393
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– Hatvanketten.

– Milyen feladatokat kell 
ellátnia? Hiszen nemcsak az 
idősotthon, hanem a nappa-
li ellátás is önhöz tartozik, il-
letve a szociális étkeztetés.

– És a házi segítségnyúj-
tás, meg a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás. Az 
integrált feladatvégzéshez 
minden egységnél van egy 
koordinátor, akikkel szoro-
san együttműködve, csa-
patban dolgozom. Minden 
területen jelen kell lennem, 
szolgáltatásonként az ellá-
tást kérelmező megismeré-
sétől a megállapodások 
megkötéséig. Mindezeken 
kívül az intézmény marke-
tingjének kialakítása is 
fontos feladatom. A belső 
kontrolling alkalmazása 
szintén lényeges és műkö-
dik intézményünkben, 
amely az én felügyeletem-
mel valósul meg. A hetente 
egy alkalommal általam 
vezetett reggeli referálók is 
segítik a jó csapatmunkát 
és a jó végeredményt. Mun-
katársaimnál szorgalma-
zom az idősek mobilizálá-
sát a kertben is; nagyon 
szeretnek kint lenni. Tu-
dom, hogy nem könnyű a 
fekvőbetegeket az ágyból 
kiemelni, de az ellátottak-
nak nagyon jót tesz. Ha 
hagyjuk, hogy csak az ágy-
ban feküdjenek, hamarabb 
jönnek a betegségek. Alap-
elvem, hogy az otthonba ke-
rülő időseknek a még meg-
lévő képességeit meg kell 
hagynunk. Otthonunkban 
minden reggel gyógytorna 
is van, igaz, ülve tartjuk, de 
így is nagyon hasznos.

– Szorgalmazza, hogy az 
itt élők minél önállóbak le-
gyenek?

– Igen, ahogy azt is, hogy 
minél gyakrabban menje-
nek haza, a hozzátartozóik-
hoz, illetve azok is rendsze-
resen látogassák őket. Ve-
lük is tartom a kapcsolatot: 
előfordul, hogy felhívok 
egy-egy rokont, hogy régen 

láttuk már a mamánál, pa-
pánál, ha ideje engedi, te-
gyen látogatást hozzátarto-
zójánál. A felkérésem álta-
lában hatásos szokott lenni. 
Nagyon jó látni, hogy örül-
nek egymásnak, illetve az 
idős ember örömét, ahogy 
újságolja, hogy nála volt a 
fia, lánya.

– Önnek él még idős hoz-
zátartozója?

– Igen, az édesapám, Sze-
geden és a férjem nagynénje, 
Budaörsön. Mi pedig Érden 
élünk, immár húsz éve. A 
Dob utcából költöztünk ide, a 
férjem szeretett volna kertes 
házban lakni. Nagyon jó ba-
rátunk, a Pesti úti idősotthon 
igazgatója él itt, ő csábított 
minket Érdre. Mindig mon-
dogatta, jöjjünk ki, van a kö-
zelükben egy üres telek, néz-

zük meg. Hát mi kijöttünk, 
megnéztük, épp virágoztak 
a mandulafák… Megvettük 
a telket, én még gyesen  
voltam akkor a kislányom-
mal. Abban az időben az 
Arany Alkony Idősek Ottho-
na alkalmazásában álltam. 
Szándékomban állt munka-
helyet változtatni. A képúj-
ságban megláttam, hogy a 
Topoly utcai intézményben 
vezetőt keresnek, én pedig 

megpályáztam és elnyertem 
az állást.

– Jól tudom, hogy a sport a 
hobbija?

– Igen, világéletemben 
sportoltam. Kiskoromban, 
Szegeden, futottam a SZEOL-
pályán, később kajakoztam, 
és görkorcsolyával jártam 
mindenhova. Később ver-

senytáncoltam, jazzbalettoz-
tam, azután, már Budapes-
ten, úszni jártam. Azóta is 
megmaradt: hetente kétszer 
negyven percet úszom. Élve-
zem; nem gondolkozom sem-
min, csak a víz van és a moz-
gás. Az úszás megnyugtat, 
relaxál. A lányaimmal rend-
szeresen gyorsgyaloglok; volt 
idő, hogy minden este eljár-
tunk, most már nehezebb, mi-
vel mindkét lányom a főváros-

ban dolgozik. Egyikük jo-
gász, az EMMI-ben dolgozik, 
a kisebb lányom pedig a Ma-
gyar Judo Szövetségnél mar-
ketingmenedzser.

– És a férje mivel foglalkozik?

– Gépészmérnök. Energe-
tikusként dolgozik a Pesti úti 
idősek otthonában. Ez az 
első munkahelye, és már 
csak három éve van a nyug-
díjig. Itt ismerkedtünk meg 
annak idején. Én azóta vál-
tottam, ő maradt. Nagyon 
szereti a munkáját, és az idő-
seket is.

– A lányok otthon élnek 
még?

– Igen. Nagyon összetartó 
család vagyunk. Gyakori, 
hogy bemegyek munka után 
Pestre, ott találkozom a lá-
nyokkal, beülünk valahová, 
sétálunk, beszélgetünk, jól 
érezzük magunkat együtt.

– Nem volt szigorú anyuka?

– Szerintem nem, de elvá-
rásaim voltak. Mindig buzdí-
tottam őket, és hittem abban, 
hogy meg tudják csinálni, 
amibe belefogtak. Fontos-
nak tartottam, hogy célokat 
tűzzenek ki maguk elé, és el 
is tudják érni azokat. Termé-
szetesen ezt magammal 
kapcsolatban is fontosnak 
érzem.

– És most van valami olyan 
cél, amit maga elé tűzött?

–  Szeretném az ellátottak-
kal és munkatársaimmal 
együtt az új intézményt igazi 
otthonná varázsolni.

„Nagyon összetartó család vagyunk. Gyakori, hogy bemegyek munka után Pestre, ott találkozom a lá-
nyokkal, beülünk valahová, sétálunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat együtt”
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Szenior Akadémia
A cukorbetegek száma az elmúlt 20–25 évben meghárom-
szorozódott a világban, mára 300 millióra teszik a számu-
kat, többnyire az úgynevezett 2-es típusú, elsősorban idős 
korban kialakuló diabéteszről van szó – tudtuk meg Vé-
kony Blanka dietetikustól a Szenior Akadémia első félévé-
nek záró előadásán.

Köztudott, hogy nagyon sok 
ember érintett a cukorbeteg-
ségben, nem véletlen, hogy 
soha ennyi kérdés nem hang-
zott el az előadás végén, mint 
ezúttal. A bizonytalanságot 
fokozza, hogy az egyre bősé-
gesebb információáradat, ami 
egyrészt előnyös, számtalan 
ellenmondó ismeretet közve-
tít. Egy helyütt azt olvassuk, 
hogy ez vagy az az étel egész-
séges, másutt ezt cáfolják, és 
fordítva. Nem véletlen hát, 
hogy egy szakember által tar-
tott előadást nagy figyelem-
mel kísérnek az érintettek. 

Vékony Blanka igyekezett 
is több tévhitet eloszlatni, és 
hasznosítható gyakorlati ta-
nácsokkal szolgálni a táplál-
kozási szokásokkal és a diétá-
val kapcsolatban. Mert a táp-
lálkozás kulcsfogalom ebben 
a témakörben, a cukorbeteg-
ség kialakulásának – ahogy 
sok más betegségének is – 
alapvető oka az elhízás, a túl-
súly, azaz a felhasználtnál 
több energia bevitele a szerve-
zetbe.

A fölösleges kilók önmaguk-
ban is számos betegség közve-
tett vagy közvetlen kiváltói, 
kezdve a magas vérnyomás-
sal, az érrendszeri betegsége-
ken át a diabéteszig. De maga 
a cukorbetegség is sok szö-
vődménnyel járhat, mint a lá-
tásproblémák, a nehezen gyó-
gyuló sebek, veserendellenes-

ségek, idegkárosodás, csont-
ritkulás. S ezek akár a szélső-
séges állapotig is fajulhatnak, 
ha a beteg elhanyagolja az 
alapbajt.

Egy ilyen előadást kereté-
ben természetesen nem lehet 
általános érvényű diétás ét-
rendet adni, azt egyénre sza-
bottan kell megállapítani, szá-
mos szempont figyelembevéte-
lével. Támpontok természete-
sen vannak, az élelmiszereket 
a bőséges szakirodalom hasz-
nálatával három fő csoportba 
oszthatjuk a diabétesz szem-
pontjából, elsősorban szén-
hidráttartalmuk és -fajtájuk 
alapján. Vannak szabadon fo-
gyasztható, vannak a kalória-
számításkor figyelembe veen-
dő és vannak kerülendő – 
egyenesen fogalmazva: tiltott 
– élelmiszerek. Felsorolással 
itt és most nem szolgálhatunk, 
még olyan szinten sem, ahogy 
ezt az előadó tette, de álljon itt 
néhány példa: a zöldségek 
többsége és a tejtermékek egy 
része szabadon fogyasztható, 
a számításkor figyelembe véve 
ehetünk durumlisztből, teljes 
kiőrlésű, magas rosttartalmú 
gabonákból készült ételeket, 
feltétlenül kerülni kell a fi-
nomlisztet vagy a gyümölcsök 
közül a banánt és a szőlőt. Egy 
érdekesség: a magas szénhid-
ráttartalmú krumplipüré sok-
kal inkább mellőzendő, mint a 
hasábburgonya. n (mnp)

Klí mavédelem: a városoké a kulcsszerep
A klímavédelemben a kulcsszerep a városokra hárul – 
jelentette ki Áder János köztársasági elnök múlt hétfőn, 
miután hivatalában fogadta Tarlós István főpolgármes-
tert és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) 
tagjait. A találkozón részt vett T. Mészáros András pol-
gármester is.

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkenté-
sében a döntő szerep a váro-
sokra, különösen a nagyvá-
rosokra hárul. A kibocsátás 
70 százalékáért ugyanis 
ezek felelnek – mondta az ál-
lamfő.

Az Under2 nemzetközi klí-
mavédelmi együttműködés-
ről szóló tárgyalás után 
Áder János közölte: Buda-
pest 2015-ös belépése után 
most az MJVSZ tagjai is egy-
hangúlag úgy döntöttek, 
hogy csatlakozni kívánnak a 
mozgalomhoz.

Az Under2 kezdeménye-
zés legfontosabb célja, hogy 
a csatlakozók vállalják: 
2050-ig 80 százalékkal csök-
kentik az üvegházhatású gá-
zok kibocsátását – mutatott 
rá Áder János.

Tarlós István főpolgár-
mester elmondta, az államfő 
2015-ben kereste meg a nem-
zetközi szervezethez való 
csatlakozás miatt, és a Fővá-
rosi Közgyűlés még abban 
az évben döntött Budapest 
csatlakozásáról. Budapest 
azóta kidolgozta klímastra-
tégiáját, és azt rendelkezés-

re bocsátja a 23 megyei jogú 
város polgármesterének – 
közölte.

Az államfő az MVJSZ elnö-
kétől, Szita Károly (Fidesz–
KDNP) kaposvári polgármes-
tertől kérte, hogy a kezdemé-
nyezést továbbítsa a megyei 
jogú városok polgármesterei 

felé. Szita Károly elmondta, a 
megyei jogú városok egyhan-
gúlag döntöttek arról, hogy 
„a klímavédelem nemzetközi 
éllovasai lesznek”. Ezek a vá-
rosok 2022-ig több mint száz-
milliárd forintot költenek 
majd klímavédelemre, ener-
giahatékonyságra és fenn-
tarthatóságra – közölte, és 
példaként említette, hogy a 

közintézmények jelentős ré-
szét energiahatékonnyá te-
szik, megújuló energiaforrá-
sokat kötnek a közösségi 
rendszerekre.

Az említett összeg egy ré-
sze európai uniós forrásból, 
másik része a Modern Váro-
sok programból származik 
– jelezte Szita Károly.

MTI

Érdi kkv lett az Év Gyára
Az érdi Gia Form Kft. lett 
az Év Gyára. A díjat má-
jus 11-én adták át a fővá-
rosban. A cég a 3 milliárd 
forint alatti éves nettó ár-
bevétel kategóriában 
nyert – fennállásának 15., 
jubileumi évében.

A cég tavaly is nyert, ak-
kor a dolgozói elégedettség 
kategóriában végeztek az 
első helyen. Idén a Terme-
lés és Ipar 4.0 kategóriák-
ban kerültek be az élme-
zőnybe azzal, hogy újra 
megnyerték a dolgozói elé-
gedettség kategóriát, így 
az összesítés eredménye, 
hogy megkaphatták az Év 
Gyára 2017 első helyezését. 

A GIA Form tudása mö-
gött több évtized tapaszta-
lata áll, a cég indulása egy 
tipikus rendszerváltás kör-
nyéki történet. Gaszt Ist-
ván szerszámkészítő 1988-
tól kezdve először az akko-
riban megnyíló maszek le-
hetőségeket ragadta meg 
az önállósodáshoz, majd 
1991-ben a háza garázsá-
ban egyéni vállalkozásba 
fogott. Először az Érdre ak-
kor betelepülő német Kra-
use adott neki megrende-
lést, a cég létráihoz és áll-
ványaihoz kellett szerszá-
mokat készíteni. Amikor 
pedig a Krause egyik né-
met partnere keresett ha-
sonló profilú beszállítót, 
Gaszt István és fia, Attila 
autóba pattant, kiment Né-
metországba, és meggyőz-
te a potenciális megrende-
lőt. Így indult el 1994-ben a 

német üzleti kapcsolat, ami 
a mai napig tart.

Miután egyre több meg-
rendelés érkezett, 2000-től 
csatasorba kellett állítani-
uk az első CNC-gépeket.

– Kezdetben használt, 
felújított berendezéseket 
vettünk, hitelt nem tud-
tunk, de nem is akartunk 
felvenni, mert az óriási 
kockázattal járt volna. So-
kan belebuktak a magas 
kamatra felvett kölcsönök-
be, mi viszont állva marad-
tunk, és a mai napig is leg-
feljebb csak gépeket lízin-
gelünk – mondta Gaszt At-
tila ügyvezető, aki már át-
vette apjától a cég vezeté-
sét.

Műanyag-fröccsöntéssel 
először csak azért kezdtek 
foglalkozni, hogy a készülő 
szerszámaikat házon belül 
tesztelni tudják. Ekkor 
azonban – megint ajánlás 
alapján – ismét megtalálta 
a céget az üzlet: egy várpa-
lotai társaság jelentkezett 
be náluk, azt állítva, annyi 

munkát tud adni, hogy hét 
fröccsöntő gép napi 24 órá-
ban elfut vele. Ezt a ziccert 
nem lehetett kihagyni, vil-
lámgyorsan bővítették a te-
lephelyet, és erre a megren-
delésre alapozva felépítet-
ték a GIA Form műanyag-
fröccsöntő üzletágát.

A cég egy 80-as évek vé-
gén alapított kis műanyag-
fröccsöntő- és kivágószer-
számokat gyártó egyéni 
vállalkozásból – megtartva 
a családi cégek működési 
előnyeit – az autó-, az elekt-
ronikai, a csomagoló-, az 
energetikai és az orvos-
technikai ipart kiszolgáló 
nemzetközi beszállítóvá 
vált. Mai formájában 2003 
óta működik, fejlődése fo-
lyamatos, éves forgalma 
elérte a 750 millió forintot. 
Fő profilja jelenleg a szer-
számkészítés, műanyag-
fröccsöntés, fémmegmun-
kálás, szerelés, valamint a 
teljes projektkezelés a 
fröccsöntés területén.

Qn BNYH

T. Mészáros András (b6) képviselte Érdet az államfői egyeztetésen

A cég tavaly a dolgozói elégedettség kategóriában végzett az 
első helyen
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Speedmarathon
Május 14-én, hétfőn reggel 6 órától kedden 6 óráig se-
bességellenőrzést hajtott végre a rendőrség az Euró-
pai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TIS-
POL kezdeményezéséhez csatlakozva a sebességtúl-
lépés megelőzése céljából Érden hat helyszínen.

A lehetséges helyszínek-
re 79 állampolgári javaslat 
érkezett a megyén belül, 
javarészt olyan útszaka-
szokra, ahol sebességkor-
látozás van, vagy ahol a 
nyugalmat szeretnék bizto-
sítani maguknak az állam-
polgárok – mondta el kérdé-
sünkre dr. Ménkű Szilvia 
r. alezredes, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztá-
lyának vezetője. 
Megvizsgálták a 
javaslatokat, és a 
helyi adottságok, 
valamint a közle-
kedésrendészeti 
elemző munka 
eredményei alap-
ján a megyei rend-
őr-főkapitánysá-
gok jelölték ki a 
végleges 98 hely-
színt.

Érden a Bethlen 
Gábor utca 32., a 
Lőcsei út 55., az 
Ercsi út 29/B, a 

Budai út 15., a Fehérvári út 
32/B és a Balatoni út 1/C 
szám alatt mérték a sebes-
séget különböző idősávok-
ban.

Pest megyében összesen 
60 rendőr részvételével 
megtartott akció ideje alatt 
98 helyszínen 13 340 jármű-
vet ellenőriztek, amely so-
rán Érden 34, a megyében 
összesen pedig 328 sebes-
ségtúllépést mértek.  n JAN

Tilos a fürdés a papi földeken!

Épül az érdligeti Záportá-
rozó a papi földeken; a víz 
helyenként már két-három 
méter mély. T. Mészáros 
András polgármester múlt 
szerdai sajtótájékoztató-
ján hívta fel a figyelmet 
arra: a tározó és környéke 
munkaterület, a mestersé-
ges tóban fürdeni tilos és 
életveszélyes.

A víz hirtelen mélyül, az 
alsó rétegekben több fokkal 
hidegebb lehet, a fürdőzők 
lábgörcsöt kaphatnak, és az 
is megfulladhat, aki tud úsz-
ni – figyelmeztetett T. Mé-
száros András, hozzátéve: a 
fürdés azért is tilos, mert a 

területen munkavégzés fo-
lyik: még építik a műtárgyat. 

– A záportározó három 
szigete már elkészült. A hi-
dakat, amelyeken ezeket 
megközelíthetik majd a láto-
gatók, lassan elkezdik építe-
ni, ahogy a záportározó kör-
nyékét is. A mederépítés so-
rán keletkezett sitt már el-
tűnt a területről: amit lehe-
tett, ledaráltak, és az útháló-
zat alá kerül majd. A zápor-
tározó tehát hónapokon be-
lül elkészül – azon igyek-
szünk, hogy funkcióját minél 
hamarabb betölthesse, hi-
szen a mederrel párhuzamo-
san épülnek azok az árkok, 
műtárgyak is, amelyek ide 

vezetik majd a csapadékvi-
zet. A mesterséges tavat kör-
beölelő szabadidőpark ter-
vei jelenleg engedélyezés 
alatt állnak, kivitelezése 
várhatóan jövő nyáron feje-
ződik be – tette hozzá T. Mé-
száros András.

A szabadidőpark a tervek 
szerint többféle szolgálta-
tást is nyújt majd az érdiek-
nek: integrált és vizes ját-
szótér, kültéri edzőpálya, 
kutyafuttató, futópálya és 
számos szabadidős lehető-
ség várja majd a látogatókat. 
A szabadidőpark a Tétényi 
út felől, Budapest irányából 
is megközelíthető lesz. 

Qn ÁdÁm

Van dálok rongálják az érdi játszótereket
Átlagosan havi egy vandál, értelmetlen rongálás törté-
nik Érd valamelyik játszóterén: hol a mászókák fokait, 
hol az esővédő tetőt teszik tönkre, vagy épp a növénye-
ket húzkodják ki a földből, mint az legutóbb történt, a 
Töhötöm utcai játszótéren: tizenegy Leylandi ciprust 
rángattak ki a földből ismeretlenek.

A növényeket nem vitték 
el, hanem szétszórták a kör-
nyéken. Az önkormányzat 
kérte az ÉKFI-t, ültessék 
újra a játszóteret védő nö-
vénysort – számolt be T. Mé-
száros András múlt heti saj-
tótájékoztatóján. A polgár-
mester megjegyezte: ezek az 
értelmetlen, az elkövető szá-
mára még csak anyagi ha-
szonnal sem járó, magáért a 
pusztításért végzett akciók 
felháborítóak – csakúgy, 
mint az is, hogy valaki a Tár-
noki út újonnan kiépített víz-
elvezető árkát telehordta 
szeméttel.

– Az árkot kitakarítjuk, a 
növénysort helyreállítjuk, de 
ez mind a város, az adófize-
tők pénzébe kerül – hívta fel 
a figyelmet T. Mészáros 
András, hozzátéve: reméli, 
hogy a kibővített kamera-
rendszer beüzemelésével 

lesz arra lehetőség, hogy a 
vandálokat, szemetelőket le-
füleljék és felelősségre von-
ják.

Az ÉKFI – mint megtudtuk 
– visszaültette a kihúzgált 
tizenegy Leylandi ciprust a 
Töhötöm utcai játszótéren, 
kérdés azonban, hogy meg-
maradnak-e a növények. 

– Ősszel ültettük a cipru-
sokat, a játszótér építésekor. 
Nem értjük a vandál cselek-
ményt, hiszen a növényeket 
támogató karókat sorban 
otthagyták, csak a cipruso-
kat tépkedték ki a földből – 
mondta kérdésünkre az 
ÉKFI egyik munkatársa, 
akitől megtudtuk azt is: Érd 
játszóterein rendszeresen 
előfordulnak rongálások. A 
használatból eredő javításo-
kon kívül havonta egy alka-
lommal kell a vandál kezek 
által tönkretett eszközök 

valamelyikét hely-
reállítani: pótolni a 
mászóka kiránga-
tott fellépőit vagy 
például az esővédő 
tetőről leszaggatott 
faelemet. Leginkább 
a Fügefa utcai, a 
Bajcsy-Zsi l inszky 
úti, illetve a lakóte-
lepi játszótér érin-
tett, de az Égerfa 
utcai új játszóteret 
sem kímélték: itt a 
frissen ültetett virá-
gokat taposták ki 
pár napon belül – 
tette hozzá.

A leg nag yobb 
gondot egyébként a 
szemetelés okozza: 
cigarettacsikkek, sörösdo-
bozok csúfítják ezeket a kis 
parkokat, és négy-öt zsák 
szemét is összegyűlik egy-
egy napon. Az ÉKFI több em-
bere takarítja rendszeresen 
a játszótereket, ők azonnal 
jelzik, ha rongálást tapasz-
talnak, és természetesen a 
lakosságtól is érkeznek 
ilyen bejelentések – ezekre 
igyekeznek azonnal reagál-

ni: lezárni, majd javítani az 
adott eszközt. 

A meglévő játszóterek mel-
lett Érd hamarosan újabbak-
kal gazdagodik: megújul és 
kosárlabdapályával bővül a 
Bádogos utcai játszótér, újak 
épülnek a Betonozó és a Kép-
viselő utcákban is; e célra a 
város tavaly 94 millió forintot 
különített el. A Betonozó és 
Festő utca sarkán kialakítás-

ra kerülő játszótér a mozgás-
korlátozott gyermekek szá-
mára is alkalmas, rámpák-
kal ellátott létesítmény lesz, 
a tisztviselőtelepi pedig a ki-
sebb és nagyobb gyerekek 
kikapcsolódását egyaránt 
szolgálja majd, sőt, a nagy-
szülők sem fognak itt unat-
kozni, hiszen a tervek szerint 
sakkasztalokat is telepítenek 
majd a térre. n Á. K.

Érden 34, a megyében 328 sebességtúllé-
pést mértek

A záportározó három szigete már elkészült

A Töhötöm utcai játszótéren tizenegy Leylandi ciprust rángattak ki a földből 
ismeretlenek  (Fotó: facebook/Bács István)



Egész évben várjuk vendégeinket
2-3 és 4 ágyas akadálymentesített szobáinkal.

Holló és Bárány
Vendégház

Szállás reggelivel: 9.000 Ft/fő/éj
Egyágyas felár: 1.000 Ft/fő/éj,
Gyermekkedvezmény 14 éves kor alatt, : 4.500 Ft/fő/éj
Két év alatti gyermekeknek a szállás ingyenes!
Kisállat: 2.000 Ft/kutya/éj

Telefon: 06/70638-6183,
0630/419-0365

http://www.holloesbarany.com/
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Pihenjen és kapcsolódjon ki
a Bakony rengetegében!
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Amit a fényes spicc-cipő rejt
A színpadon átszökellő balerinák és mozdulataik a né-
zők számára maga a megtestesült harmónia és kecses-
ség. De vajon a balettművészeknek is épp olyan könnyed 
minden lépés, spicc és sasszé, mint amilyennek az ne-
künk, kívülállóknak tűnik? Erről (is) mesélt a gyerek-
könyvtárban Kőszegi Katalin, az Opera egykori baleri-
nája, ma már nagykövete a gyerekeknek.

Kőszegi Katalin már 
nyugdíjasként avatta be a te-
lekiseket a balerinalét ku-
lisszatitkaiba, hiszen, ahogy 
azt szintén megtudhattuk, a 
balerinák viszonylag korán 
kiöregednek ebben a szak-
mában – nem véletlenül. A 
mögött a könnyedség mö-
gött, amit mi a színpadon 
láthatunk, valójában nagyon 
sok munka, elhivatottság és 
bizony elég sok vér és könny, 
szenvedés áll. Bár Katalin 
úgy vallja, hogy a balettmű-
vészet ugyanolyan felkészü-
lést igényel, mint bármilyen 
más hivatás, de amikor azt 
említi, hogy a spicc-cipőben 
milyen horrornak van kitéve 
a balerina lába, illetve, hogy 
ehhez az iszonyú fájdalom-
hoz úgy szoktatják hozzá a 
lábukat, hogy ütik a lábfejü-
ket, akkor azért egy pilla-
natra döbbent csend lesz 
úrrá a termen. 

Az Opera nagykövete ren-
geteg kellékkel és kosztüm-
mel készült: elhozott egy tu-
cat balerinaruhát, köztük a 
Hattyúk tava egyik jelmezé-
vel, spicc-cipőket tonna-
számra, sőt, a Hófehérke és 
a hét törpében használt mű-
füleket és orrokat is ki-, azaz 
fel lehetett próbálni.

A Telekiből érkező diákok 
előbb félénken adogatták 
körbe egymás között a cipő-
ket, de az előadás végére 
megnyíltak, nem maradt a 
földön egyetlen balerina-
kosztüm sem, mindegyik fel-
került ideiglenes gazdájára, 
akik az előbbiek hallatán 
egyáltalán nem rémültek 
meg, piruetteztek és mutat-
ták az 1., 2., 3. pozíciót a hír-
hedt spicc-cipőkben. Mint a 
gyerekek egyik tanárnője, 
Nonn Ilona elárulta, közü-
lük többen is balettoznak, 
vannak olyanok is, akiket ko-

molyan érdekel ez a karrier, 
és amikor kaptak egy ilyen 
lehetőséget a gyerekkönyv-
tártól, éltek vele. Tóth Zsófia 
5.a-s diák elmesélte, hogy 
kiskora óta szeretne balerina 
lenni. Az előadás végén bol-
dogan próbálta magára a kü-
lönböző jelmezeket, miköz-
ben azt magyarázta, számá-
ra a kecses mozdulatok és a 
szép zene miatt vonzó a ba-
lett. Egy másik kisdiák még 
nem volt balettelőadáson, de 
az előadás után úgy fogadko-
zott, hogy „tutira” el fog men-
ni egy balettet megnézni.

Az Operaház Balettiskolá-
jába egyébként 4 éves kortól 
12 éves korig lehet jelentkez-
ni úgy is, ha előtte nem járt 
táncra a gyerek. A balettis-
kolában esténként és hétvé-
gén zajlik az oktatás, azaz 
napközben mindenki a saját 
óvodájába, iskolájába jár. És 
mi vár azokra, akiket fel-
vesznek? Nos, ahogy Katalin 
sorolja, az egészen kicsik is 
szerepeltek már A vágy vil-
lamosa című darabban, A 
diótörőben, és a napokban 
utaznak New Yorkba A haty-
tyúk tavával.

QQ JaN 

Köz  ösen megélt  
hagyomány
Tiszán innen, Dunán túl elnevezésű országos népdal-
éneklési minősítő versenyt tartottak szombaton az Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, az iskola és 
a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ közös szerve-
zésében.

„Mondd meg nekem, mit 
dalolsz, megmondom, ki 
vagy. A bennünk továbbrez-
gő dallamok és foszlányaik 
olyat vallanak felőlünk, amit 
semmi lélekelemzés nem hoz 
felszínre. Bevilágítanak a 
lélek rejtett zugaiba, ahova 
másképp nem férkőzhetünk” 
– idézte Kodály Zoltán sza-
vait T. Mészáros András pol-
gármester megnyitó beszé-
dében. Kérdésünkre a pol-
gármester elmondta, hogy 
különös büszkeséggel tölti 
el, hogy a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola évtize-
dek óta tartó, a kórusművé-
szettel, a népzenével, a nép-
dalénekléssel, egyáltalán, a 
magyar zenével kapcsolatos 
affinitása egészen országos 
hírűvé vált. A polgármester 
példaként hozta fel a szintén 

itt korábban megrendezett 
Liszt Ferenc, majd Kodály 
Zoltán műveltségi versenyt, 
illetve azt, hogy milyen 
szaktekintélyek támogatják, 
járulnak hozzá a Tiszán in-
nen, Dunán túl elnevezésű 
versenyhez is, akár zsűri-
ként, akár védnökként.

És valóban, a verseny zsű-
rijében csupa eMeRTon-díjas 
előadó, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem tanárai 
és hallgatói között volt példá-
ul Kodály Zoltán egykori nö-
vendéke, Sebestyénné Far-
kas Ilona, a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztjével kitün-
tetett zenepedagógus. A ver-
seny fővédnöke Kodály Zol-
tánné, védnökei között pedig 
a polgármester mellett Sár-
közi Márta, az Érdi Tanke-
rületi Központ tankerületi 

igazgatója és Sebestyén 
Márta Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas népdalénekes volt.

Sebestyén Márta a népdal-
éneklés közösségteremtő 
erejét emelte ki megnyitó be-
szédében, sőt, azt is elárulta 
a megjelent gyerekeknek, 
hogy önmaga is, amikor 12 
évesen megnyert egy iskolai 
népdaléneklési versenyt, és 
ennek díjaként Vikár László-
tól egy olyan lemezt vehetett 
át, amelyen eredeti gyűjté-
sek szerepeltek, ott és akkor 
eldőlt a sorsa, eldöntötte, 
mire teszi fel az egész életét.

Ahogy azt az esemény fő-
szervezőjétől, Nagyné Rápli 
Györgyitől, a Magyar Zene-
iskolák és Művészeti Iskolák 
Szövetségének elnökhelyet-
tesétől, Artisjus-díjas zene-
pedagógustól és karnagytól 
megtudtuk, az idei év újdon-
sága, hogy az országos fellé-
pők között helyet kaphattak 
már a kicsik, az 5. és 6. osz-
tályosok is, így velük együtt 
összesen 536 gyerek mutatta 
be „szívből szóló énekét” a 
Kőrösiben szombaton.

A verseny megnyitása után 
a Kőrösi tornacsarnokában 

megjelent gyermekek a zsűri 
tagjaival együtt elénekelték 
a Tiszán innen, Dunán túl 
című népdalt, majd elkezdőd-
tek a versenyek.

Sebő Ferenc szerint „A ha-
gyományt nem ápolni kell, 
hisz nem beteg. Nem őrizni 
kell, mert nem rab. Hagyo-
mányaink csak akkor ma-
radhatnak meg, ha megéljük 
őket!” Ahogy azt a verseny fő 
szervezője, Nagyné Rápli 
Györgyi is mondta, a nap e 
szép gondolat méltó bizony-
ságát adta a Kőrösiben.

QQ Jakab-apoNyi Noémi

536 gyerek mutatta be „szívből szóló énekét” a Kőrösiben szombaton
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Kávéházi gondolkodók
Elgondolkodhatunk azon, min múlik, hogy emberek 
egymás gondolataira, véleményére kíváncsian összeül-
jenek, s mindannyiunk számára fontos kérdéseket meg-
vitassanak. Kik és miért nyitottak sokan az ilyen lehe-
tőségekre? Akár ez is témája lehetne a filozófiai kávé-
ház egy összejövetelének, de az Arnóti András képző-
művész hívására hallgató néhány érdeklődő egyelőre 
csak ízlelgette a lehetőséget az Érdi Vigadóban.

Honnan máshonnan indul-
hatna egy mozgalom, ami 
szorosan kötődik a kávéhá-
zakhoz, mint Párizsból. A 
kilencvenes évek óta Euró-
pa-szerte népszerűek lettek 
ezek a gondolkodásra ser-
kentő alkalmak. A dolog ter-
mészetesen nem elméleti 
bölcselkedés, nem filozófu-
sok egymás közti elvont cse-
vegése, ezeknek a találko-
zóknak a célja, hogy minden 
érdeklődő számára lehető-
séget teremtsenek arra, 
hogy gyakorolják a csopor-
tos filozófiai gondolkodást – 
olvashatjuk a mozgalom 
alapvetései között.

Ezt képviseli az érdieket 
megszólító Arnóti András, 
aki amellett, hogy ismert 
képzőművész, szépíró, nép-
művelő, publicista, szellem-
történet-oktató is egyben, 
olyan ember, aki érdeklődé-

sénél fogva érdekelt egy vi-
tatkozó-beszélgető közösség 
életre hívásában. Természe-
tesen nem egy klubszerűen 
zárt elit csoportot akar szer-
vezni ezeken a kéthetente 
csütörtökönként tartandó 
összejöveteleken, hanem egy 
nyitott közösséget, amelyhez 
bárki csatlakozhat.

Ahogy a szervező elmond-
ta, céljaik szerint az embe-
rek hétköznapi életéből kö-
vetkező, általánosítható kér-
désekre keresik majd a vá-
laszt a kollektív bölcsesség 
elvei mentén, s attól válik a 
dolog filozófiaivá, hegy ezt 
az egészet egy tudománytör-
téneti rendszerrel meg lehet 
támogatni. A filozófiai kávé-
házak nem egyéni problé-
mákkal foglalkoznak, in-
kább pont arról szólnak, 
hogy egy időre tekintsünk el, 
szabaduljunk meg azoktól, 

emelkedjünk felül rajtuk és 
így váljunk képessé általá-
nos kérdéseket tisztán filo-
zófiai szempontból megvitat-
ni.

Ezeken az esteken bárkit 
szívesen látnak – Arnóti 
András a 10–15 fős létszámot 
tartja ideálisnak –, általá-
ban konkrét témák kerülnek 
majd terítékre, bárkinek le-
hetnek erre javaslatai, mind-
össze két dolgot szeretnének 
kerülni: a konkrét aktuálpo-

litikai és a vallási kérdése-
ket. Ezek a beszélgetések 
egy-egy tárgy kifejtésén, 
alaposabb megismerésén túl 
arra is alkalmasak lehetnek, 
hogy a résztvevők csiszol-
ják, finomítsák vitakultúrá-
jukat, fejlesszék vagy éppen 
kialakítsák magukban má-
sok véleményének tisztelet-
ben tartását. n –y–

Éle  tmű képben és szóban
Fest, ír, azaz gondolkodik a világról – tehát van. Ergo 
sum 88 címmel nyílt kiállítása Wegenast Róbert érdi 
festőművésznek és – nem kevésbé fontos – díszletterve-
zőnek a Bicskei napok keretében.

Átfogó, akár életműtár-
latnak is nevezhető – ezzel 
a lezártságot, befejezettsé-
get sugalló kifejezéssel 
csínján kell bánni – bemu-
tatkozást szervezett a Bics-
ke Barátok Köre Wegenast 
Róbertnek, akinek az egye-
sülettel régi és szoros a 
kapcsolata, olyannyira, 
hogy tiszteletbeli taggá is 
választották – tudtuk meg 

dr. Végh Róbert elnök kö-
szöntőjéből.

A bicskei Batthyány-kas-
tély dísztermei impozáns te-
ret kínálnak a festmények-
nek, s lehetőséget teremtet-
tek Kratochvill Mimi művé-
szettörténésznek, hogy átte-
kinthető, a figyelmet a hang-
súlyokra és korszakokra, stí-
lusokra és műfajokra irányító 
tárlatot rendezhessen. Gaz-

dag és sokszínű életmű tárul 
elénk – emlékeztetett meg-
nyitójában Erdei Árpád pro-
fesszor emeritus, a művész 
közeli barátja –, hiszen a fest-
mények mellett grafikákat és 
természetesen díszlet- és jel-
mezterveket is láthatunk, 
amelyek jól érzékeltetik a mű-
faji határok átjárhatóságát. 
Egy-egy színpadkép vagy ru-
haterv akár festményként is 
megállja helyét, ha lefejtjük 
róla a funkcionalitást. Az em-
lített gazdagságon és sokszí-
nűségen persze nincs mit cso-
dálkoznunk: a legkorábbi kép 
az 1950-es évek elejére datál-
ható, az utolsó pedig 2015-
ben készült, a tárlat e két dá-
tum közötti évtizedekből het-
vennél több művet mutat fel. 
Többségében aktokat, ahogy 
ezt a magát emberfestőnek 
nevező Wegenast Róberttől 
megszoktuk, bár ezt a kiállí-
tást látva ez a skatulya szét-
feszülni látszik, hiszen leg-
alább ennyire hangsúlyosak 
portréi és olykor tájábrázolá-
sai is.

A tárlatmegnyitó ezúttal 
tovább terjeszkedett a meg-
szokottnál, a méltatás után 

az alkotó személyes hangú 
beszélgetésben idézte föl 
élete legfontosabb esemé-
nyeit, a művészetről vallott 
nézeteit, mindezt írásaiból 
válogatott részletekkel il-
lusztrálta Mohai Gábor elő-
adóművész. Mert a legfonto-
sabb, amit tudni érdemes 
még Wegenast Róbertről, 
hogy legalább olyan régóta 
rögzíti gondolatait írásban 
is, mint amióta ecsetet és 
rajzceruzát használ. Versek-
ből és sokkal inkább novella-
füzérnek, mint naplónak ne-
vezhető visszaemlékezések-
ből rajzolódik ki egy XX. 
századi alkotó-gondolkodó 
ember alakja. A beszélgetés 
fölidézte festői eszmélését, 

színházi pályáját Egertől 
Kaposváron át Miskolcig, 
majd Budapestig, bepillan-
tást nyerhettünk, milyen 
eszmék és kik formálták mű-
vészi pályáját vagy azt, ho-
gyan nem lett belőle nonfigu-
ratív festő, hogy milyen a vi-
szonya a nőkhöz egy aktfes-
tőként jegyzett művésznek, s 
hogy mit gondol például Jé-
zusról s a világ más fontos 
dolgairól. A hallottak alap-
ján kézenfekvő és elkerülhe-
tetlen, hogy a kiállítás címé-
vé formált descartes-i gon-
dolatot visszaállítsuk erede-
ti formájába, mintegy össze-
foglalójaként Wegenast Ró-
bert eddigi pályájának: cogi-
to ergo sum. n M. Nagy

Wegenast Róbert emberfestőnek nevezi magát

Gazdag és sokszínű életmű tárul elénk



10 | 2018. május 23. |    ajánló

Everlost nem az általunk 
ismert mennyország. Ever-
lost a tárgyak és helyszínek 
mennyországa. Azon dolgok 
kerülnek át ebbe a világba, 
amelyek megérdemlik, hogy 
részesüljenek az örökkévaló-
ságból. Az emberek számára 
viszont Everlost az a hely, aho-
va akkor kerülnek, ha valami 
miatt mégsem jutottak el oda, 
ahová tartottak. Így hát nem 
annyira meglepő módon csak 
gyerekeket találunk ebben 
a világban, hiszen, mint tud-
juk, a felnőttek mindig meg 
vannak győződve róla, hogy 
tudják, hova tartanak. 

Két fiatal kalandjait követ-
hetjük végig ebben a különös 

világban, akik egyszerre vesztik 
életüket egy autóbalesetben. A 
szerencsétlen zuhanás követ-
keztében valahogyan összeüt-
köznek, és elvétik a hívogató 
fehér fényt. Mikor magukhoz 
térnek, egy sűrű erdőben talál-
ják magukat, ahol egy kisfiúval 
találkoznak. Innen indulnak a 
kalandok, amelyek végül szép 
kerek történetté állnak össze.

Shusterman regénye úgy 
foglalkozik a halál utáni élet-
tel, hogy észre sem vesszük, 
milyen komoly gondolatokat 
fogalmaz meg közben. (Mi-
ért fontos emlékeznünk? Mi a 
földi életünk értelme? Mi lesz 
azokkal a dolgokkal, amiket 
mégis elfelejtünk?)

A könyvben megtalálható 
minden, ami egy jó fantasy 
kalandhoz szükséges, de nem 
esik túlzásokba. Everlost na-
gyon intelligensen és logiku-
san felépített világ. Mindenre 
van magyarázat, és a vége 
felé az ember még el is kezdi 
sajnálni, hogy ez csak egy re-
gény és nem a valóság… 

A kamaszokon kívül olyan 
felnőtteknek is szól ez a re-
gény, akik szeretik a moz-
galmas történeteket és nem 
ijednek meg az új gondola-
toktól – így a könyvet a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár 
Ifjúsági és a Felnőttkönyvtár 
állományában egyaránt meg-
találják.

KÖNYV

Nea l Shusterman: Everlost – Skinjacker-trilógia 1.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES ISMERŐSEIT

2018. május 27-én, vasárnap 17 órára a

HŐSÖK NAPJÁN
az I. világháborús emlékműnél rendezett 

megemlékezésre

KKöszöntőt mond:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

polgármester

Ünnepi beszédet mond:
STENCINGER NORBERT

történész

Közreműködik:
VÖRÖSMAVÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM VOX JUVENTUTIS VEGYESKARA

karnagy Hornyák Tamás
LUKIN FÚVÓSZENEKAR

vezényel Zwickl Ágoston

Helyszín: Érd-Óváros, Hősök tere
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A M ély utcától a Rózsadombig
Buktató kövekkel kirakott, 

meredek úton baktatunk föl 
Érd-Ófaluba. Csak a lábunk 
elé nézünk, sehova máshova, 
nehogy az előttünk haladó 
sorsára jussunk: egy vigyá-
zatlan lépés, és térdre esett a 
bokáig érő sárban. A cigá-
nyok, akik erre laknak és el-
járnak innen dolgozni, min-
dennap legalább kétszer 
megteszik ezt az utat. A láto-
gatócsoport: a cigány lakos-
ság helyzetével foglalkozó 
Pest megyei koordinációs bi-
zottság tagjai.

Saját keresetből
Érden 181 családban 788 

cigány él. Körülbelül kéthar-
madukra már nincs gondja a 
tanácsnak: lakásuk van, a sa-
ját keresetükből élnek, a 
szomszédok befogadták őket. 
A községben csak négy éve 
foglalkoznak tervszerűen a 
cigányok életkörülményeinek 
javításával. Egyik legnehe-
zebb feladat a munkába állí-
tás. Az is baj, hogy Érden ke-
vés a munkahely, tehát az 
amúgy is nehéz körülmények 
között élő cigányok ingázni 
kényszerülnek. Többségük 
szakképzetlen, sokan nem is 
bírják a nehéz fizikai mun-
kát. A munkaerő-vándorlás 
oka az, hogy nem látnak ma-
guk előtt távlatot és nem is 
mindenütt élvezik a vezetők 
és a munkatársak bizalmát.

Bár Érden csak lassú hala-
dást sikerült elérni, a jelenle-
gi ötéves terv első két évében 
a cigányok közül mégis töb-
ben jutottak lakáshoz, mint 
az előző öt év alatt.

Nem tudnak spórolni
Ófaluban legalább száz ci-

gány él. Többségük életve-
szélyesen csúszós hegyoldal-
ban. A buktató utcán, ahol 
most fölfelé kapaszkodunk, 
hegyi pincék és a hegyoldal-
ba vágott barlangok láthatók. 
Bizonyára nem egy család 
húzta meg magát ezekben a 
barlangokban, amíg a földbe 
vájt üregekhez képest jobb la-
káshoz jutottak.

Az egyik rozzant tetejű ház 
előtt két fiatalasszony áll, in-
tenek a vendégeknek, tessék 
csak bejönni!

A ház belül lehangoló. A 
hegyoldalon lefolyó víz alá-
mossa az épületet, a nedves-
ség a plafonig húzódik.

– Nincs is kedvünk semmit 
csinálni! – mondja Némethné, 
aki sógornőjével együtt gyes-
en van otthon. – Ezt a házat 
már nem lehet rendbe hozni, 
szeretnénk minél előbb elköl-
tözni.

– Van valami spórolt pénzük?

– Hogy lenne? Nyolcan va-
gyunk, három keresetből 
élünk, de most ketten is gye -
sen vagyunk. A férjem hat 
hónapot volt kórházban, s a 
gyerekem is.

– Téged hogy hívnak?
– Németh Lajosnak – feleli 

a kisfiú.
– Nem jársz óvodába?
Az anyja felel helyette:
– Nem veszik be, mert gye-

sen vagyok.
Nagyjából hasonlóan élnek 

a többiek is a Mély utcában, 
ahonnan nem is megyünk to-
vább, mert járhatatlan az út. 
Innen az idén egy család köl-
tözik el Érdligetre, a község 
Rózsadombjára.

Oláhnét kicserélték
Érd-parkvárosban, ahová 

tartunk, 100 család 400 tagja 
él. A felnőttek sátorban, a 
gyerekek sárkunyhóban al-
szanak. A putrikba tíz-tizen-
öten zsúfolódnak be. Oláhnét 
keressük, akiről legendákat 
mesélnek. Az asszonytól a la-
káskörülményei miatt állami 
gondozásba vették az öt gye-
reket. A legkisebb egyéves, a 
legnagyobb hét. A család, ro-
konság összefogott, tanácsi 
segítséggel építettek neki egy 
házat. Oláhné három hónapja 
dolgozik, Pestre jár, a bérletét 
a buszon büszkén mutatja a 
kalauznak. Azóta két szobát 
rendezett be. Tiszta a lakás. 
Őt magát is mintha kicserél-
ték volna, most ad magára. 
Várja haza a gyerekeit, akik 
óvodába, iskolába járnak 
majd.

Példája talán követőkre 
talál.

Nekünk? Soha!
Az újtelepre és a központi 

kerületbe nem megyünk. Ott 
már a beilleszkedett és beil-
leszkedőben levők laknak. A 
szegény rokonokkal nem szí-
vesen állnak szóba. Innen 
már rendesen járnak a gyere-
kek iskolába.

Érd-parkváros, Avar utca. 
Két kis kőház és négy fóliasá-
tor vesz körbe egy kis teret. 
Itt R. István a parancsnok. 
Negyvenkét éves, százszáza-
lékos rokkant. Tizenhét évet 
dolgozott, építőibrigád-veze-
tő volt. Társadalmi munkája: 
cigánybizottsági összekötő.

Hogy valójában hány csa-
lád lakik itt egy kupacban, 
nehéz lenne kibogozni, de ösz-
szesen tizennyolcan vannak. 
Most nagy a fölfordulás. Min-
den holmijuk a szabadban, 
asztalok, edények, tűzhelyek, 
az egyikben gusztusos ebéd 
fő. Két hónapja lebontották a 
parancsnok agyagkunyhóját, 

új, nagyobb téglaház épül a 
helyébe, tanácsi segítséggel. 
Már alapozzák.

Amikor a házat lebontot-
ták, felhúztak négy fóliasát-
rat, azok csak egy-egy ágyat 
fednek. De ez csupán az eső-
től véd, semmi mástól. A sát-
rakban számos gyerek, az 
egyik szebb, mint a másik. A 
körülményekhez képest nagy 
a tisztaság. Tiszta az ágyne-
mű, a felnőttek ruhája is, a 
gyerekek a homokdombon 
játszanak, attól piszkolódnak 
össze.

R. István felnőtt gyerekei 
már dolgoznak. Az egyik fia 
építette az idén az apró, egy 
helyiségből álló házat. A má-
sodik gyereket várják, az 
már kicsi, de tiszta otthonba 
érkezik. A fiatal apa ágyban 
van, sajnáljuk, hogy feléb-
resztettük, éjszaka dolgozott.

– Mennyibe került a ház?
– Huszonötezerbe.
– Kapott valami segítsé-

get?
– Nem, semmit. Mindent a 

két kezemmel hordtam össze.
A fóliasátor előtt négy-öt év 

körüli kisfiú áll. Érett arcú, 
okos gyerek. Lakatos Zolinak 
hívják, mutatja, hogy valódi 
ágy van a sátorban, negyed-
magával alszik rajta.

– Jársz óvodába Zoli?
– Igen – mondja bizonyta-

lanul.
– Szeretsz ott lenni?
– Szeretek.
– Mi szeretnél lenni?
– Autós.
– Apukád sokat keres?
– Sokat.
– Nektek mikor lesz háza-

tok?
– Nekünk, soha…

Vannak példák
Érden nehezíti a cigányság 

építkezéseit, hogy drágák a 
telkek. Kölcsönt kaphat, aki 
dolgozik, többen kaphatná-
nak, mint amennyien kérnek, 
sokszor az is kap, akinek 
nincs megtakarított pénze. 
De ez a pénz legfeljebb csak 
telekre lenne elég.

A látogatást követő megbe-
szélésen a megyei vezetők 
sejtetni engedték, hogy 1980-
tól Érdnek nagyobb lehetősé-
ge lesz arra, hogy – legalább 
részben – pótolja negyedszá-
zados lemaradását, s valame-
lyest enyhüljenek szociális, 
kommunális gondjaik. Több 
kell, hogy jusson a cigányok-
nak is. A tanácstól azonban 
addig is, máris nagyobb önte-
vékenységet várnak. Érde-
mes az örkényi vagy a nagy-
kőrösi példával alaposabban 
megismerkedni.

Hatos Erzsébet
PMH, 1978. május 18.

Urbán LászLó – sajtótükör

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

Dr. Szerényi Gábor

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4.  Tel: 06 (23) 363-036,

www.foldrajzimuzeum.hu

ny. középiskolai tanár, 
a hazai rovarfauna kutatója és fotósa

2018. május 29. (kedd) 17:00 óra

Zempléni kalandozások

Dr. Bartha Júlia

Néprajzi kutatóút 
Törökország szívében-
élmények, megfigyelések 

Anatóliában

 etnográfus, orientalista

Könyvbemutató 17:00

Előadás 18:00
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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
GYEREKNAP
Koncertek, bábelőadások, kézműves 
foglalkozások
Apacuka Zenekar, asztali bábozás a Fabri-
kával, Vitéz László vándorúton, Zabszalma 
együttes, öko mesejáték, interaktív zenei 
foglalkoztató. Könyvtári 3 próba ajándék-
könyvekért, faműves mesterségbemutató, 
hancúrozda kicsiknek, játékkuckó nagyok-
nak, arcfestés, kézművesség, kalandpálya, 
csúszdás ugrálóvárak a Magyar Földrajzi 
Múzeum kertjében
Május 27-én, vasárnap 10–17 óráig
RETRO DREAMS PARTY
Kozmix, DJ Dominique, Náksi Attila
Júniusban Érd visszautazik az időben. A 
2000-es évek bulikultúrájának kultikus 
himnuszai csendülnek fel a Magyar Föld-
rajzi Múzeum kertjében. Az igazi E-klub 

és Budapest Parádé életérzését 4 hazai 
nagyágyú hozza el, hogy a hangulat a 
maxon pöröghessen. Tessék időben felké-
szülni, hiszen ezen az éjszakán mindenki 
táncra perdül!
Június 9-én, szombaton 20 órától

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden, ami maci
Domokosné Pető Mária mackókiállítása
Megtekinthető május 25-től
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Madarat tolláról
Körmendy Zizi fényképei
Megtekinthető május hónapban
KAMARATEREM
Végre otthon
Göblyös Péter fotókiállítása
Megtekinthető május 29-ig

KLUBÉLET
MERIDIÁN TORNA
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30-18 óráig
GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
KERTBARÁT KÖR
Kirándulás a Soroksári Botanikus Kertbe
Találkozás a Szepes Gyula Művelődési 
Központ parkolójában 9 órakor. Utazás 
telekocsis rendszerben
Május 25-én, pénteken 9–14 óráig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Könyvbemutató és előadás
Dr. Szerényi Gábor: Zempléni kalandozások
Dr. Bartha Júlia: Néprajzi kutatóút Törökor-
szág szívében

Május 29-én, kedden 17 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

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

PÓDIUM
Színes világunk
Egyiptom misztikuma az ókorban és ma 
Előadó Kósa Ildikó

Május 30-án, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban

BABA-MAMA KLUB
Május 25-én, péntek 10 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
ZENEI KLUB
Vendég Lakatos György 
fagottművész
Május 24-én, csütörtökön 18 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
PÓDIUM
Az opera világa

Kőszegi Katalin balettművész, operanagy-
követ előadása gyerekeknek

Május 30-án, szerdán 10 órakor

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

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

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

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR

2030 Érd, Alsó u. 27.

Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR

2030 Érd, Gépész u. 14.

Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA

2030 Érd, Sárd u. 35.

Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas -igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

nem vonatkoznak.

2030 Érd, Alsó u. 2.

Tel.: 06 23 360 143

E-mail: erdigaleria@gmail.com

www.erdigaleria.hu

A galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva 

10–18 óráig

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
KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 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

PROGRAMOK
Gyereknap
Szeghy Karolina: Lucskos Csumpi kalandjai 
– előgyereknapi könyvbemutató
A programon való részvétel ingyenes
Május 25-én, pénteken 15 órakor
Vernisszázs
A Teleki Sámuel Általános Iskola diákjainak 
rajzaiból nyíló kiállítás megnyitója
Május 26-án, szombaton 16 órakor
Pódium
Zaja Kitty Kutyaszánnal a sarkkörön című 
vetített képes élménybeszámolója
A programon való részvétel ingyenes
Május 30-án, szerdán 20 órakor

ELŐZETES
Élményfestés
Gyere és ragadj ecsetet!
Június 2-án, szombaton 15–18 óráig
Babaszínház
A Kezeslábas Társulat előadása  
Belépő 700 Ft
Június 6-án, szerdán 10 órakor

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.
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Május 28., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Alba Fehérvár KC–Érd 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 9/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Május 29., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Fábián Juli Jazza Riff 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II.  
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

Május 30., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 10/90. rész
21:00 Vasúti építészet Magyarországon 
 magyar ismeretterjesztőfilm 2015
21:50 sztárportré 152. rész

22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Május 31., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 152. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Budaörs Handball
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

június 1., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 székely Kálvária 
 magyar dokumentumfilm 2014.
21:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:40 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:10 Mozgás
 sportmagazin
22:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó
23:10 Tűzijáték

június 2., 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 153. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Vasúti építészet Magyarországon 
 magyar dokumentumfilm 2015.
22:40 Bibliai szabadegyetem 10/90. rész
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:10 Tűzijáték

június 3., 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 székely Kálvária 
 dokumentumfilm 2014.
21:50 Mozgás
 sportmagazin
22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:20 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:50  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.

14:15  
ZABSZALMA EGYÜTTES 

15:30  
RÉPA ÚR ÉS AZ ENERGIA – 

ÖKO MESEJÁTÉK
16:30 

ZENEZENEBATYU – INTERAKTÍV 
ZENEI FOGLALKOZTATÓ 

SŐNFELD MÁTYÁSSAL

10:00–17:00
KÖNYVTÁRI 3 PRÓBA 
ajándék könyvekért – 

kézműves foglalkozás és 
mesés feladatok a 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
GyermeGyermekkönyvtárának 

sátrában

10:30  
APACUKA ZENAKAR 

11:30  
ÚTON A TEJÚTON – ASZTALI BÁBOZÁS A 

FABRIKÁVAL

13:00   

VITÉZ VITÉZ LÁSZLÓ VÁNDORÚTON – 
TATAY BÁBSZÍNHÁZ 

2018. 05. 27. 
vasárnap 10:00-17:00 

Magyar Földrajzi Múzeum kertje
Érd, Budai út 4.
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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 Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás határozott időre, 5 
évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. 
§-ban meghatározott feladatok ellátása 
az önállóan működő és gazdálkodó 
Intézményi Gondnokság, valamint a 
hozzá rendelt önállóan működő intéz-
mények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 
77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

12. § (1) bekezdése szerinti: felső-
oktatásban szerzett végzettség és 
emellett, okleveles könyvvizsgálói 
vagy államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel, vagy 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, 
érvényesítői, pénzügyi ellenjegy-
zői – 2012. január 1. előtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzői –, vagy;

•	 a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) be-
kezdése szerinti feladatok ellátásá-
ban költségvetési szervnél legalább 

ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, 
valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy felsőoktatás-
ban szerezett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás ellá-
tására szóló megbízást az kaphat, 
aki az intézményi munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) 
bekezdése szerinti nyilvántartásban 
és rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátására jogosító engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, vagy 

külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 KIRA program ismerete;
•	 FORRÁS program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító dip-

loma, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. 07. 11.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 06. 25. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt dr. 
Szabóné Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-
23-521-161-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

címére történő megküldésével (2030 

Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítószámot: 14/9930-

9/2018., valamint a beosztás megneve-

zését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázatokat postai 

úton, a mellékletekkel együtt 3 

nyomtatott példányban, fizetési igény 

megjelölésével kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. 07. 10.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az állam-

háztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § d) pontja alapján Érd 

Megyei Jogú Város Polgármestere 

dönt;

•	 a pályázókat a döntést megelőzően 

a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének 

megfelelően létrehozott legalább 3 

fős bizottság hallgatja meg;

•	 közalkalmazotti jogviszony 3 

hónapos próbaidővel, határozatlan 

időre szól.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. tör-

vény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Pályázati Csoport

pályázat-előkészítő
 munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony (2019. 11. 10.).
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
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 ellátan-
dó feladatkörök:
Ellátandó feladatok:
•	 a nyertes VEKOP-5.3.3-17 

projektek lebonyolításában 
való közreműködés, projektme-
nedzseri feladatainak ellátása 
az adott projekt időtartama 
alatt;

•	 feladata: kapcsolatot tartani az 
Irányító Hatósággal, szakmai 
megvalósítókkal;

•	 a projektmenedzsment munká-
jának irányítása, koordinálása;

•	 a projektekhez kapcsolódó be-
számolók, kifizetési kérelmek, 
módosítási igények koordinálá-
sa, benyújtása;

•	 a műszaki-szakmai előrehala-
dások ellenőrzése, a tervezések 
nyomon követése;

•	 a projekt szakszerű és jogsza-
bályszerű megvalósításának 
biztosítása;

•	 a projekttel kapcsolatos kom-
munikációs feladatok ellátása;

•	 a projektekhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásokban való 
közreműködés;

•	 a műszaki-szakmai, valamint 
költségvetés módosítások 
előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett gazda-

ságtudományi; társadalomtu-
dományi; művelődésszervezői 
szakképzettség;

•	 európai uniós és hazai pályáza-
tok területén szerzett jártasság;

•	 igazoltan legalább 2 éves 
releváns projektmenedzsment 
területén szerzett tapasztalat, 

gyakorlat;
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 angol vagy német nyelvből 

középszintű nyelvtudás.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz;

•	 motivációs levél;
•	 végzettséget igazoló bizo-

nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata;

•	 igazolás a legalább 2 éves 
releváns projektmenedzsmenti 
tapasztalatról, gyakorlatról.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. június 16.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. május 31. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Csehné Szrnka 
Hortenzia nyújt, a 23-522-300/206-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-8/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: pályázat-
előkészítő.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozott 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 Közgazdasági Iroda, Adócsoport

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
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 ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. 
pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: helyi iparűzési 
adóval kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;

•	 felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve 
mérlegképes könyvelő szakké-
pesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi mun-

kakörben eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga 

megléte.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 06. 05.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 05. 31.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-10/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. 06. 04.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozott időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikö-
tésével. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

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

biztosítása;
•	 az egészségügyi team tagjaként 

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

•	 a szakma irányelveinek megfe-
lelően tevékenykedik;

•	 segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenység hatékony műkö-
dését.

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

gimnázium, általános ápolói, általános 
asszisztensi vagy OKJ szociális gondo-
zói végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

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

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 31. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/372/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: ápoló;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
tölthető be;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerülnek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
teljes mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. június 1.
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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 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: rész-
munkaidő, heti 30 órás.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd.
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
•	 olvasószolgálatos feladatok 

ellátása;
•	 gyűjteményszervezés;
•	 állományvédelem, állomány 

ellenőrzése;
•	 statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 érettségi, OKJ könyvtári 

asszisztens;

•	 könyvtáros – legalább 1–3 
év szakmai tapasztalat;

•	 gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.

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

segédkönyvtárosi bizonyít-
vány;

•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 

hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők meg-
ismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. május 30. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Sebestyénné 
M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 
23 365 470-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebes-
tyénné M. Ewa részére a  
sebestyenewa@csukalib.hu e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a benyújtott pályáza-
tok alapján legalkalmasabbnak 
tűnő jelöltek szóbeli meghallga-
tása után vezetői döntés születik a 
munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.csu-
kalib.hu honlapon szerezhet.

Az üzletek, vállalkozások ingatlanain 
elhelyezett cégér és egyéb hirdetési célú 

berendezések szabályozását illetően
Tisztelt Ingatlantulajdonos, 
Üzlettulajdonos!
Érd honlapján a http://www.
erd.hu/nyitolap/fontos/felhi-
vasok/ceger0516.html helyen 
olvasható tájékoztatás, és az 
ahhoz kapcsolódó intézkedési 
felhívás a városban üzlettel, 
telephellyel rendelkező tulajdo-
nosokat, bérlőket érinti, ameny-
nyiben az ingatlanukon, üzletük 
homlokzatán 1m2-nél nagyobb 
felületű, vállalkozásukat nép-
szerűsítő cégért vagy egyéb 
hirdetési célú berendezést kí-
vánnak elhelyezni, vagy már 
rendelkeznek ilyen hirdető felü-
lettel. A felhívás célja a közterü-
let felől markánsan megjelenő 
utcakép helyi szabályok szerinti 

rendezése, melynek alapját Érd 
MJV településképe védelmének 
helyi szabályairól szóló 5/2018. 
(II.21.) önkormányzati rendelet 
képezi, mely a honlapról szin-
tén elérhető.

Kérjük a Tisztelt Érintette-
ket, hogy a felhívásban lévő 
intézkedési kötelezettségük-
nek – a leírt dokumentáció be-
nyújtásával, és a szabályoknak 
nem megfelelő hirdető beren-
dezések legkésőbb 2018. július 
31-ig történő eltávolításával – 
tegyenek eleget.

További tájékoztatást a Fő-
építészi csoportnál, a 06-23-
522-396 telefonszámon, vagy a 
foepitesz@erd.hu e-mail címen 
kérhetnek.

Közérdekű felhívás

A TAVASZI ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. az önkormányzat kép-
viselő-testülete 23/2005. (VII.01.) 
sz. rendelete alapján 2018-ban má-
jus 5. és május 26. között végzi el a 
tavaszi zöldhulladékgyűjtést.

A biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 
m3-t meg nem haladó mennyiségben, hul-
ladékzsákban vagy legfeljebb 1 méteres 
darabokra vágva és kötegelve helyezheti 
az ingatlana elé, az ütemterven feltünte-
tett időpontban.
A 0,5 m3-t meghaladó mennyiségű bio-
hulladék – a rendelet 19.§ (3) pontja alap-
ján – kizárólag az ÉTH Nonprofit Kft. által 
rendszeresített, megkülönböztető jelzéssel 
ellátott biohulladékzsákban helyezhető az 
ingatlan elé. A többlet-biohulladék elszál-
lítására szolgáló zsák az ÉTH Nonprofit Kft. 
telephelyén (2030 Érd, Sas utca 2.), továb-
bá az új ügyfélszolgálati irodában (2030 
Érd, Diósdi út 29.) kapható 55 Ft bruttó 
áron. Az ár a feliratos zsák önköltségét 

jelenti, a benne lévő hulladék elszállítása 
térítésmentes.
Amennyiben a többlethulladékot az in-
gatlantulajdonos nem az önkormányzati 
rendelet előírásainak megfelelően, az ÉTH 
Nonprofit Kft. által rendszeresített, meg-
különböztető jelzéssel ellátott biohulla-
dékzsákban helyezi az ingatlan elé, úgy a 
szolgáltató ennek elszállítását megtagad-
ja. Erről a tényről írásban, a levélszekrény-
ben elhelyezett tájékoztatóval értesíti az 
ingatlan tulajdonosát.
Az ÉTH Nonprofit Kft. a zöldhulladék gyűj-
tése alatti időszakban térítésmentesen 
veszi át a lakosoktól a Sas utcai telephelyre 
beszállított zöldhulladékot.
Fontos! A gyűjtést egy időben több hely-
színen kezdjük meg, ezért a gyűjtési napon 
reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zöldhul-
ladékot az ingatlan elé!
A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a 
zsákot az ingatlantulajdonosnak kell bizto-
sítani. Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhul-
ladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék 

be, mert annak tartalmát szúrópróbasze-
rűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen 
anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes 
mennyiség elszállítását megtagadjuk. A 
zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a 
zsákokat nem adjuk vissza.
ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti bontásban 
közli.

2018. MÁJUS 26.
Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász 
u., Aradi u., Aszfaltozó u., Asztalos u., Bá-
dogos u., Bajcsy-Zs. u., Bakonyi u., Bányász 
u., Barlang u., Bérc u., Betonozó u., Bihari 
u., Bikszádi u., Bognár u., Borszéki u., Bör-
zsönyi u., Brassói u., Burkoló u., Búvár u., 
Bükk u., Cserhalmi u., Cserhát u., Csigás u., 
Csillés u., Csiszoló u., Csobánci u., Csókakő 
u., Csúcs u., Csurgói u., Daróci u., Darukeze-
lő u., Debrői u., Detrekő u., Dévai u., Dévé-
nyi u., Drégely u., Egervári u., Esztergályos 

u., Faragó u., Fátra u., Favágó u., Fazekas u., 
Felvinci u., Fényező u., Festő u., Firtos u., 
Fogarasi u., Földmérő u., Földmunkás u., 
Fonó u., Fraknó u., Fűtő u., Fuvaros u., Fü-
leki u., Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész u., 
Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Hol-
lókő u., Iglói u., Írottkő u., Kalotaszegi út, 
Kárpáti u., Kassai u., Késmárki u., Kolozs-
vári u., Komáromi u., Körmöci u., Korompai 
u., Korponai u., Kőhalmi u., Kőszegi u., 
Krasznahorka u., Liptói u., Lőcsei u., Mát-
ra u., Mecseki u., Murányi u., Naszályi u., 
Nógrádi u., Orom u., Radnai u., Regéci u., 
Retyezáti u., Rozsnyói u., Salgói u., Selmeci 
u., Somogyvári u., Somoskő u., Sóskúti u., 
Szendrői u., Szigetvári u., Sziklás u., Szirtes 
u., Szovátai u., Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u., és 
a Kolozsvári u., között), Tárnoki köz, Tátra 
u., Temesvári u., Tömösi u., Tordai u., To-
rockói u., Törcsvári u., Trencséni u., Tusnádi 
u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vihor-
lát u., Visegrádi u., Vízmosás u., Zengő u., 
Zilahi u., Zólyomi u.

Közérdekű tájékoztató

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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Öt  nap az angol jegyében
Ingyenes nyári napközis 
táborba várja a gyereke-
ket az Érdi Adventista 
Gyülekezet. 

A Bibliával való ismerke-
dés és a kézműveskedés 
mellett az angol nyelvű be-
szélgetésre, versmondásra 
és éneklésre helyezik a 
hangsúlyt a foglalkozáso-
kon, így azokat a gyereke-
ket várják, akik már tanul-
nak – akár csak egy éve is 
– angolul. Mint Gyürüs Ist
vánné, a tábor egyik szer-
vezője lapunknak elmond-
ta, az augusztus 6-tól 10-
éig tartó tábort a Hivatal-
nok u. 36–38. alatt rende-
zik, és a jelentkezőknek 
napi háromszori étkezést is 
biztosítanak.

– Huszonöt, legfeljebb 
harminc gyermeket tudunk 
fogadni, hatévestől tizenkét 
éves korig. Amerikából ér-
kezik két vendégünk, ők 
tanítanak majd mondóká-
kat a gyerekeknek, és tar-
tanak kreatív foglalkozáso-
kat – az ötleteket is ők hoz-
zák. Lesznek bibliai törté-
netek, sokat énekelünk, és 
kis jeleneteket is megtanul-
nak majd a gyerekek, ame-

lyeket a szülőknek szeret-
nénk bemutatni a tábort le-
záró szombati gálán – is-
mertette a programot 
Gyürüs Istvánné Panni, 
hangsúlyozva: a táborban 
nem csak angolul beszél-
nek majd, ezért nincs szük-
ség magas szintű angoltu-
dásra ahhoz, hogy a gyere-
kek jelentkezzenek.

– A férjemmel évtizedek 
óta tartunk hasonló táboro-
kat országszerte, Érden ez 
lesz a harmadik. A vissza-
jelzések nagyon jók, a gye-
rekek és a szülők is igényel-
ték a folytatást, így a régi 
táborosokkal minden hó-
nap első vasárnapján 
együtt vagyunk. A gyereke-
ket különféle foglalkozá-
sokkal, a szülőket a gyer-
mekneveléssel, házasság-
gal kapcsolatos előadások-
kal, beszélgetésekkel vár-
juk. Ezekhez az alkalmak-
hoz is lehet csatlakozni – 
tette hozzá Gyürüs István-
né, hangsúlyozva: a tábo-
rozni vágyó gyerekeket fe-
lekezetre való tekintet nél-
kül várják, érdeklődni a 
06-30-664-3125-ös telefon-
számon lehet.

QQ Á. K.

Arany János nyomában
Az Érdi Teleki Sámuel Ál-
talános Iskola évek óta 
részt vesz a Határtalanul! 
elnevezésű programban, 
amelynek célja a magyar–
magyar kapcsolatok építé-
se, a személyes kapcsola-
tok kialakítása és elmélyí-
tése. A program keretében 
a magyarországi iskolák 
tanulói az állam támogatá-
sával osztálykiránduláson 
vesznek részt a szomszé-
dos országok magyarlakta 
területein, így személyes 
tapasztalásokat szereznek 
a külhoni magyarságról.

A telekisek tavaly több he-
lyen is jártak, legutóbb az 
Arany János-emlékév kere-
tében látogattak el Erdélybe, 
ahol Kolozsvár és Nagysza-
lonta környékével ismerked-
hettek meg a tanulók. Erről a 
látogatásról tartottak él-
ménybeszámolót az iskola 
tanulói egymásnak.

Kühner Fruzsina, az is-
kola pedagógusa elmondta, 
hogy a program alapvetően 
hetedik osztályos diákok-
nak szólt, de ha valaki meg-
betegedett, akkor hatodi-
kosokkal is fel lehetett töl-

teni a létszámot, így ketten 
is részt vehettek a kisebbek 
közül az erdélyi kirándulá-
son. Így ők már élmények-
kel tele várhatják a követ-
kező évet. A hetedikesek-
nek nagyon nagy élményt 
jelentett végigjárni Arany 
János úját, de láthatták, hol 
töltötte Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia a mézeshe-
teket. A diákok szerint pél-
daértékű, ahogy a magyar-
ság, a hovatartozás megje-
lenik a határon túl. Életre 
szóló emlék, hogy kalota-
szegi ruhába bújhattak, s 
megismerhették a történe-
tét is a viseletnek. 

A Teleki iskola nagyon 
nagy eredménynek tartja, 
hogy testvériskolai kapcsola-
tot alakítottak ki a Sárom-
berki Általános Iskolával, 
akikkel kölcsönösen meglá-
togatták egymást, sőt, a Föld 
napja alkalmából egy barát-
ságfát is elültettek, ami a két 
intézmény gyümölcsöző kap-
csolatát jelképezi. Kühner 
Fruzsina a jövő évi tervekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
a pedagóguskar tervezi, 
hogy egy napot eltöltenek Er-
délyben a testvériskola peda-
gógusaival közösen, ahol a 
kirándulás mellett tapaszta-
latot is cserélhetnek. Q NYH

Ki szeretne  
jegyző lenni?
Egy átlag tizenéves legfeljebb az iskolai klasszikusok 
olvasásakor találkozik azzal a fogalommal, hogy jegyző. 
Hogy mi a feladata, hatásköre, meghatározott időtar-
tamra választják-e, mint a polgármestert, és egyáltalán, 
milyen végzettség és tudás kell e pályához, azt csak 
kevesen tudják. A Kőrösi iskola vendége volt múlt hétfőn 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, aki mindezeken 
túl a gyermekkoráról, az énekléshez, zenéhez fűződő 
kapcsolatáról is mesélt a gyerekeknek.

Közel egy évtizedes ha-
gyománya van már a Kőrösi 
iskolában az Ötórai teaház-
nak. A rendezvény központ-
jában nem az uzsonna, ha-
nem a beszélgetés áll: az is-
kola ugyanis olyan embere-
ket lát vendégül, akik vala-
milyen módon kötődnek az 
iskolához, illetve a város-
ban, a városért tevékeny-
kednek. Rendőrkapitány, 
sportoló, zenész, színész, 
városvezető, igazgató ült 
már a gyerekek előtt, mesélt 
önmagáról és hivatásáról, és 
válaszolt a gyerekek kérdé-
seire.

– Célunk, hogy a gyereke-
ket jó tanácsokkal is ellássa 
vendégünk, hogy mi szüksé-

ges ahhoz, hogy az ő pályá-
ját válassza. Az idei első Öt-
órai teaház vendége Mecsé
riné dr. Szilágyi Erzsébet 
jegyző volt, aki hetedik-nyol-
cadikos diákoknak mesélt. A 
jog fogalma nem ismeretlen 
a gyerekek előtt, hiszen ők 
már tanulnak állampolgári 
ismereteket – mondta la-
punknak Nagyné Balázs 
Gabriella drámapedagó-
gus, az Ötórai teaház ötlet-
gazdája, szervezője.

– A gyerekek e beszélgetős 
műsorok során megtanulják, 
hogyan kell kérdezni, no és 
megköszönni a választ, és 
közel kerülnek hozzájuk 
azok a közszereplők, akik-
kel eddig csak egy-egy ren-

dezvényen vagy az újság ha-
sábjain találkoztak – zárta 
szavait. 

Mecsériné dr. Szilágyi Er-
zsébet a diákoknak először a 
g yermekkoráról mesélt; 
mint mondta, alsó tagozat-
ban zenei általános iskolába 
járt, énekelt és zenélt, és 
gimnazistaként is kórustag 
volt. Mesélt a nyelvek és az 
idegenforgalmi pálya iránti 
érdeklődéséről is, és termé-
szetesen arról is, mi a fel-
adata, hatásköre egy jegyző-
nek.

– A jegyzői hivatás speciá-
lis terület, hiszen a közigaz-

gatási ismeret, gyakorlat 
mellett rendelkezni kell az 
alapvető jogi ismeretekkel. 
Ez egy heterogén terület, 
sok mindenhez kell érteni és 
sokféle emberrel kell tudni 
kommunikálni, és a felmerü-
lő problémákra megfelelő 
válaszokat kell adni – hang-
súlyozta a jegyző, aki vála-
szolt a gyerekek kérdéseire 
is. Például: a jegyzőt választ-
ják-e, mint a polgármestert; 
milyen végzettség kell ah-
hoz, hogy valaki jegyző le-
gyen; mi fán terem az elekt-
ronikus ügyintézés; kinek és 
milyen gyakran kell beszá-

molnia a jegyzőnek a hivatal 
munkájáról; mi a feladata a 
jegyzőnek a választások ide-
jén. 

Mecsériné dr. Szilágyi Er-
zsébet is kérdezett egyet a 
gyerekektől, méghozzá azt, 
hogy ki szeretne jegyző len-
ni? Bár erre egyetlen kéz 
sem lendült a magasba, any-
nyi kiderült: több hetedik-
nyolcadikos diák is készül 
jogi pályára – és ki tudja? 
Hátha e beszélgetés hatásá-
ra pár gyerek érdeklődése a 
közigazgatás felé is fordul 
majd.

QQ ÁdÁm

Az idei első Ötórai teaház vendége Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző volt (b), aki hetedik-nyolcadi-
kos diákoknak mesélt a munkájáról

A telekis diákok Nagyszalontán, a Csonkatoronynál



ÉrsebÉszeti magánrendelő
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Pókháló-visszerek elinjekciózása
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Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• laptop;
• telefon;

• rugalmas, részben otthonról is

végezhető munka
Az önéletrajzokat

a hr.erdiujsag@gmail.com
e-mail címre vájjjuk.

Amit várunk:
• proaktív, precíz, gyakorlatias hozzáállás

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres
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Ruh át oszt a Vöröskereszt
Jótékonysági akciót tart szombaton az Érdi Vöröske-
reszt: több tonna új és használt gyermek és felnőtt 
ruhanemű, cipők, könyvek, étkészletek és játékok kö-
zül válogathatnak az érdeklődők. 

A kiválasztott tárgyakért 
jelképes árat kérnek: 100–
200 forintot darabonként. A 
bevételből fedezik majd 
azon ajándéktárg yak 
anyagköltségét, amelyek-
kel a véradáson részt vevő 
önkénteseket lepik meg – 
tudtuk meg Janzsó Móni-
kától, a Vöröskereszt terü-
leti munkatársától.

A Vöröskereszt a vér-
adóknak szánt ajándékokat 
támogatók jóvoltából tudja 
előteremteni. Üdülési utal-
vány, naptej, toll vagy épp 
uszodabelépő – az önkénte-
sek örömmel és köszönettel 
fogadják ezeket a meglepe-
téseket. Az Érdi Vöröske-
reszt is készül ajándékok-
kal: kreatív napjukon az 
ifiseik karkötőket, díszeket 
készítenek a véradóknak.

– Ezek az ajándékok el-
fogytak, és ahhoz, hogy úja-
kat állítsunk elő, szüksé-
günk van alapanyagokra. 

Ezeket a jótékonysági per-
selyezés során befolyt ösz-
szegből tudjuk majd besze-
rezni – mondta kérdésünk-
re Janzsó Mónika, hozzáté-
ve: nemcsak azokat várják 
május 26-án, akik szeretné-
nek szinte ingyen új, illetve 
jó minőségű használt ruha-
darabokhoz, lakásfelszere-
léshez jutni, hanem azokat 
is, akik adományoznának.

– Eddig öt tonna ruhane-
műnk van, amit kihelye-
zünk, de még várunk ado-
mányokat. Szeretnénk, ha 
nagyon sok látogató eljön-
ne. Akciónkat az Alsó utca 
8. szám alatt 8.30-kor kezd-
jük, és délig tart majd – tet-
te hozzá Janzsó Mónika.

A Vöröskereszt várja 
azokat az önkénteseket is, 
akik szívesen részt venné-
nek az ajándékkészítő fog-
lalkozáson, amit a nyári 
szünet elejére terveznek. 

QQ Á. K.

Különdíjas csengettyűsök
Különdíjas lett az érdi 
Csengettyű Együttes azon 
a május 11-én rendezett 
besnyői seregszemlén, 
amelyen az országban mű-
ködő csengettyűegyütte-
sek, harangzenekarok mu-
tatkoztak be egymásnak, 
illetve a zsűrinek. 

A 12. CsengőFest egyben 
minősítő rendezvény is volt, 
már azoknak az együttesek-
nek, amelyek ezzel a 
lehetőséggel élni kí-
vántak. Köztük voltak 
a Dr. Dizseri Tamás 
Habilitációs Központ 
csengettyűsei is, akik 
– mint azt Rozbora 
Ádám karnagy hang-
súlyozta – nagyon szé-
pen szerepeltek. A 
minősítés elnyerése 
és a különdíj azért is 
olyan nagy dolog, 
mert a csengettyűsök-
nek egészséges embe-
rekből álló zenekarok 
mellett kellett megmé-
rettetniük magukat. 

– Az elismerésnek 
köszönhetően még 
lelkesebben dolgo-
zunk, és a srácok is nagyon 
büszkék magukra, az elért 
eredményre. Nem cél az 
újabb minősítés, hanem in-
kább az, hogy jól érezzük 
magunkat, és minél több fel-
lépésre tudjunk elmenni. Ez 
a vágyunk teljesül, hiszen 
már most meghívást kap-
tunk a jövő évi CsengőFest-
re, illetve két másik fellépés-
re is – jegyezte meg Rozbora 
Ádám, aki Kettler Erzsébet 
nyugdíjas pedagógussal 

együtt foglalkozik a fiata-
lokkal.

Paróczai Zoltánné, a Ha-
bilitációs Központ vezetője 
nagyon büszke a srácaira:

– Nagy dolog, hogy értelmi 
sérült fiatalok elnyerhették 
ezt a minősítést és a különdí-
jat. Az együttes legtöbb tag-
ja egyébként több éve csen-
gettyűzik már, és egyre 
üg yesebben. Azonkívül, 
hogy nagy élmény számukra 

minden fellépés, a csengety-
tyűzés fejleszti a figyelmü-
ket, személyiségüket, no 
meg a fegyelmet is – tette 
hozzá Paróczai Zoltánné.

– Nagyon jó volt a feszti-
vál! Két órától léptünk fel, 
népdalokat és filmzenéket 
adtunk elő, körülbelül tíz 
percben. Megdicsértek és 
vissza is hívtak minket – me-
sélte az együttes egyik tag-
ja, Dóri. És hogy miért jó 
fellépni, csengettyűzni, ar-

ról társa, Babett beszélt: – 
Szerepelni jó dolog. Az em-
berek megismernek, szeret-
nek minket, és sok helyre el-
jutunk – mondta. 

A Csengettyű Együttes 
legközelebb május 27-én ze-
nél, az Érd Parkvárosi Bap-
tista Gyülekezet imaházá-
ban. A fiatalok nemcsak a 
fellépésekre készülnek, ha-
nem a nyári programokra is: 
önkormányzati pályázati tá-

mogatással uszodába jár-
hatnak, eltöltenek pár napot 
Balatonszárszón, és a hor-
gászegyesület szervezésé-
ben Dömsödre mennek több-
napos pecatúrára. Az év 
közbeni szociális foglalkoz-
tatáson készített kerámiák, 
üvegdíszek, varrottasok pe-
dig Kapolcsra utaznak – 
ahogy a korábbi nyarakon is 
–, és a fesztiválra látogatók 
vásárolhatnak belőlük.

QQ ÁdÁm

A csengettyűsök fellépése a szociális munka napján, a Polgárok Házában

Képünk illusztráció
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyombiketeam.hu • info@solyombike.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
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N Y Á R I T Á B O R
JÁTSZVA, VIDÁMAN, FEJLESZTÉSSEL NYARALUNK
SzabadidőS nyári tábor 2018. 07. 02-tól 2018. 08. 17-ig

HÉTFŐ

LOGOPÉDIA
LOVAGLÁS

KEDD

KERTÉSZKEDÉS
JÁTÉK

SZERDA

ZENE
TORNA

CSÜTÖRTÖK

KÉZMŰVESSÉG
LOGOPÉDIA

PÉNTEK

KIRÁNDULÁS
USZODA

Két helyszínen: 1. Beszélj Velem és Kipp-Kopp Óvoda 1225 Budapest, Nagytét
2. Kipp-Kopp Óvoda 2030 Érd, Áfonya u. 12.

Tábor teljes díja: 22 000 Ft/hét étkezéssel együtt külsős gyermekeknek
Kedvezmény: testvérek esetén, vagy egy hétnél hosszabb időtartamra
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: +36 30 970 5085, +36 1 207 3938,
beszov@t-online.hu; www.beszeljvelem.hu

ISKOLA
ELŐKÉSZÍTŐ
INDUL!

2018-2019 tanévben!

Jelentkezés: 061-207-3938, 06-30-
9705085, 06-30-9579430

minden nap 10-12 óra között személyesen: 1225 Bp. Nagytétényi út 6
7.

• HALLÁS•• ÍZLELÉS • • LÁTÁS •• SZAGLÁS • • TAPINTÁS •

PrograMoK HEti bontáSban:

éényi út 67.
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Új úton a Szőlővirág Ünnep
Az ófalusi Pincetulajdonosok Egyesülete Érd Megyei 
Jogú Város támogatásával tizenegyedik alkalommal 
rendezi meg május 26-án a Szőlővirág Ünnep és Nemze-
tiségi Találkozót a Mély utcai pincesoron, amelyet a vá-
ros a közelmúltban teljesen felújított. 

Az esemény szép hagyo-
mányokkal rendelkezik, hi-
szen évről évre összehozza 
az érdi és az Érd környéki 
nemzetiségeket a helyi lako-
sokkal. A rendezvény idén 
minden korosztály felé nyit, 
hiszen városnéző kisvonat, 
gyerekprogramok, jó ebéd-
hez szól a nóta, állatsimoga-
tó és nyitott pincék várnak 
mindenkit délelőtt 10 órától 
késő estig.

A tavalyi nagy sikerre 
való tekintettel a Szőlővirág 
Ünnepen idén is kisvonat 
közlekedik a könnyebb par-
kolás, valamint a borkósto-
lás lehetősége miatt a város-
központból, a Kálvin térről, 
a vonatpótló busz megállójá-
ból. Az első járat 10 órakor 
indul a központból, és körül-

belül fél óra alatt fordul meg. 
A vonat visszafelé is közle-
kedik majd, egészen 22 órá-
ig. A kisvonat menetdíja irá-
nyonként 200 Ft, de retúr-
jegy is váltható. A kisvonat 3 
éves korig ingyenes.

Az esemény egyébként 10 
órakor kezdődik, több prog-
ram közül is választhatnak a 
rendezvényre érkezők, hi-
szen a rendezvény nyitásától 
három órán keresztül a Sél-
lei Pince mellett a Noel Ta-
nya állataival ismerkedhet 
meg bárki, de már nyitáskor 
elkezdődik és sötétedésig 
tart a Martonosi Pince mel-
lett a kézműves foglalkozás. 
Fél 11-től ingyenes arcfestés 
lesz 14 óráig a Hudák Pince 
mellett. Egyszerre két profi 
arcfestő várja majd a gyere-

keket. 11 órától lép a szín-
padra Cseke Szabolcs, alias 
TücsökSzabi, aki zenepeda-
gógus népművész és a gyere-
keknek egy igazán felszaba-
dult, interaktív koncerttel és 
sok hangszerrel készül. 
Ugyancsak 11 órakor kezd a 
lufihajtogató bohóc, aki ga-
rantáltan mindenkit megne-
vetett és megajándékoz egy 
hajtogatott lufival. Igazi lát-
ványosság lesz az óriásbu-
borék-show a Lucza Családi 
Borászat előtt. A program a 
TücsökSzabi-koncert után 
kezdődik és 15 óráig tart 
majd. 11 órától az Egészség-
sátorban a Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intézmény 
ingyenes egészségügyi mé-
réseket végez. A rendez-
vényre a belépés 65 év felett 
ingyenes. A szervezők azt 
remélik, hogy sokan kiláto-
gatnak a szépkorúak közül 
is a pincesorra, annál is in-
kább mert 12.45-től Senior 
Örömtánc-bemutató lesz, 
amit a „Jó ebédhez szól a 
nóta” elnevezésű program 
követ a mulatós műfaj egyik 
királyával, Csocsesszel. Ki-
hagyhatatlan programnak 
ígérkezik a présházak láto-
gatása is, amely a „Találko-
zás a pincesorral” elneve-
zést kapta. Hudák Mihály, a 
Pincetulajdonosok Egyesü-
letének elnöke a Mély utcai 
bejárattól 11 órakor és 13.30-
kor túrát indít és megmutat 
néhány pincét, miközben 
számos „titkot” és érdekes-
séget árul el róluk, valamint 
az érdi szőlőről és az érdi 
borokról is különleges rész-
leteket mond.

Délután a nemzetiségek 
színpompás felvonulásával 
kezdődik a nemzetiségi ta-
lálkozó. A németek, a buko-
vinai székelyek, az erdélyi 
magyarok és székelyek, a 
horvátok, a lengyelek, a gö-
rögök és a szlovákok a Ter-
mál Hotel Ligettől 14.30-kor 
indulnak el a Mély utca kö-
zepén található színpadig. 
T. Mészáros András polgár-
mester köszöntőjét követő-
en református és katolikus 
áldásban részesül a szőlő-
hegy, majd átadják a Pince-
tulajdonosok Egyesülete ál-
tal múlt héten szervezett 
borverseny okleveleit és em-
léklapjait is. Ezt követően a 
nemzetiségek egymás után 
mutatják be műsoraikat, 
egészen 18 óráig. Mindeköz-
ben a pincékben a bemutat-
kozó nemzetiségek ingye-
nes ételkóstolóval is készül-
nek, valamennyien a rájuk 
leginkább jellemző ételeket 
mutatják be. A színpadon 18 

órától a Bara Zenekar kon-
certjét hallgathatják meg a 
vendégek, 19 órától nemze-
tiségi táncház lesz. Este 20 
órától a retro nagyágyúja, 
B. Tóth László lép a lemez-
játszók mögé és forrósítja 
fel az érdi pincesor hangu-
latát. A Poptarisznya mű-
sorvezető-szerkesztője 23 
óráig pörgeti a retro sláge-
reket, majd a Retro Dreams 
DJ-je folytatja a bulit hajnali 
1 óráig.

Az egész napos rendezvé-
nyen nyitott pincékkel vár-
ják a gazdák a látogatókat, 
de lesznek árusok is, akik a 
rendezvény jellegéhez illő 
portékáikkal, ételekkel és 
italokkal készülnek.

A rendezvény miatt május 
25-én, pénteken 16 órától le-
zárják a Mély utcát. A zár 
feloldására május 27-én 6 
órakor kerül sor. Az okozott 
kellemetlenség miatt a szer-
vezők elnézést kérnek.

QQ BNYH

Idén is kisvonat közlekedik a könnyebb parkolás, valamint a borkós-
tolás lehetősége miatt a városközpontból, a Kálvin térről

Kihagyhatatlan programnak ígérkezik a présházak látogatása is
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

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

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

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

ingyenes vállalati buszjáratok.

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

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

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

lehetőséggel
kétműszakos munkarendbe

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

Amit elvárunk:
precíz munkavégzés

Amunkavégzés helye: Érd

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

email címen vagy
a06-30-335-8307
telefonszámon lehet.

58
29

96

Jelentkezni
a06-20-359-74-29

vagy az
info@varazsterasz.hu

lehet.

Diósdi étterembe
szakács, felszolgálót,
futárt, és konyhai
kisegítőt keresünk
azonnali kezdéssel.
Fizetés megegyezés

szerint.
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Szeretnél Te is ebben
a csapatban

Sóskúton dolgozni?

Automata-gépsor
kezelőt keresünk

Önéletrajzokat
MAPEI KFT.,

2040 Budaörs, Pf. 6. és
allas@mapei.hu címekre

kérjük elküldeni.

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély
Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

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

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

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Smartie 2,5 év körüli, köze-
pes termetű, értelmes, embe-
rekkel és kutyákkal is barát-
ságos, békés, ivartalanított 
szuka. Kiskorában találták 
kidobva testvéreivel, de már 
csak ő vár gazdira.

Cimbi 3 év körüli, barátsá-
gos, eleinte kicsit félénk, jóin-
dulatú, kistestű kan kutyus. 
Szőre némi ápolást vagy nyí-
rást igényel, kertes házba köl-
tözne szívesen, más kutyák-
kal általában megfér.

Soós pékségbe
szakképzett

péket
és

szakképzett
cukrászt

keresünk.
Jelentkezés:

Soós József 30-942-79-68

Keresünk továbbá
bolti eladót.
Jelentkezni, érdeklődni

Soós Gyöngyi 30-212-99-68
telefonszámon vagy
a jsoos@t-online.hu
mail címen lehet.
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ÁLLÁST KÍNÁL
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

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

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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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

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti
betonüzemünkbe

keverőgépész-diszpécsert,
mixer gépkocsira„C” kategóriás,

cementszállító gépkocsira„E” kategóriás
gépkocsivezető kollégákat keresünk.
+36 30 962 7429
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Email: rapidbeton@gmail.com

Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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Érdi székhelyű Szenzor Rendszerház Kft.
az alábbi pozíció betöltésére várja
új munkatársak jelentkezését:

Feladatok:
• Gyengeáramú rendszerek (kamera, beléptető,
behatolás jelző, tűzjelző, kaputelefon,
strukturált hálózat) telepítése, programozása,
karbantartása.

Elvárások:
• Középfokú szakirányú végzettség (OKJ-s
tanfolyam, szakiskola, szakközépiskola)

• Kivitelezésben, javításban, karbantartásban
szerzett szakmai tapasztalat

• B kategóriás jogosítvány
Előnyök:
• Biztonságtechnikai rendszerszerelő (vagy
tervező-szerelői) hatósági engedély megléte

• Beépített tűzjelző szerelő és karbantartó vizsga
• Emelőgépkezelő jogosítvány
Amit nyújtunk
• Biztosan bejelentett 8 órás munkahely,
versenyképes fizetés (nettó: 200-225eFt/hó)

• Cégautó, flottatelefon

Fényképes szakmai önéletrajzát
az info@szrh.hu e-mail címre várjuk.

Biztonságtechnikai szerelő
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Műanyag nyílászáró, beltéri ajtó
beépítésben és redőnyszerelésben
tapasztalattal rendelkező
kollégát keresünk, alkalmazotti

munkaviszonyba. Kiemelt
bérezés, utazási költségtérítés,

rendezett munkarend.

Fényképes szakmai önéletrajzát
az jusztina.toth@fer-ablak.hu

e-mail címre várjuk.

Érdi élelmiszerüzletünk családias
csapatába heti 40 órás munkára
lelkes eladó kollégát keresünk.
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A jelentkezéseket
a zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

TELEK

Eladó Érden a Jolán utcában egy
595 nm-es panorámás, össz-
közműves építési telek, 15%-a
beépíthető. 06-70-259-3641

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

Tiszakécskén eladó 4625 nm-es
telek, 80 nm-es házzal. 06-70-
629-3268

KIADÓ INGATLAN

Diósdon ipari övezetben (Ipar u.
8/a alatt) 932 nm-es összköz-
műves telken 122 nm-es fél-
kész épület 2018.07.01-től
hosszú távra bérbeadó. 06-70-
311-3260

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 54
28
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BÚTOR

Ceragen ágy eladó. 06-70-385-
6072, 06-23-361-288

VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413,
06-30-193-5354.

Hűtőszekrény, fagyasztó, és für-
dőszoba bútor eladó. 06-23-
377-576

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

KÖZLEMÉNYEK
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Mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal
akik ismerték és
szerették, hogy

Pécz Imre
életének 80. évében,
2018. május 13.-án

elhunyt.

A gyászoló Család

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

Palatetők bontás nélküli felújítá-
sa Bodó Gábor, 30/227-7082.
Színes, mintás, bitumenes le-
mezzel, 12 év garancia! Lapos-
tető szigetelés, ingyenes felmé-
rés, árajánlat.
www.facebook.com/palatetok
www.palatetok.hu

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

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Ács- és kőművesmunkát,

0630/566-90-51

58
26

14

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

67
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

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
20
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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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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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Ács-kőműves vállal pincétől a te-
tőig mindenfajta munkálato-
kat, aszfaltozást, stb. 06-70-
908-9578

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

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes
fakivágás, kertrendezés! Kézi és
gépi földmunkavégzés! 06-30-
523-4539

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

93
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOKA-Z-IG!
06-20-318-4555

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Postástelepen bútorozott szoba
nemdohányzó hölgy részére ki-
adó. Tel.: 06-70-401-6270

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

21apróhirdetés  | 2018. május 23. |
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Végh Artúr Eb-ötödik!
A pontszerző, ötödik helyen végzett a macedóniai Szkop-
jéban a kadet korosztály számára rendezett Európa-baj-
nokságon Végh Artúr, az Érdi Spartacus SC 92 kilo-
grammos, kötöttfogású birkózója. Emellett még két 
helyszínen is megmérették magukat az érdi birkózók.

A kadetek szkopjei Euró-
pa-bajnokságán két érdi vett 
részt. A szabadfogásúak 71 
kilogrammos mezőnyében 
Mezei Dominik remekül 
kezdett, a házigazdák ver-
senyzőjét technikai tussal 
verte, majd a tizenhat között 
ugyan vereséget szenvedett 
az azeri Azizovval szem-
ben, s miután a rivális a kö-
vetkező körben kikapott, 
Mezei nem folytathatta a vi-
gaszági küzdelmeket. A má-
sik érdi induló a kötöttfogá-
súak 92 kilogrammos súly-
csoportjában induló Végh 
Artúr volt, aki ukrán riváli-
sát 9–0-ra verte a nyitó kör-
ben, majd dán ellenfelét 10–
2-re győzte le. Ezt követően 
ugyan az orosztól már 10–5-
re kikapott, ám a vigasz-
ágon továbbmehetett, ahol 
pedig litván riválisa ellen 

5–0-ra nyert. A bronzmérkő-
zésen kiélezett csatában vi-
szont 2–1-es vereséget szen-
vedett egy észt birkózótól, 
ezáltal a pontszerző, ötödik 
helyen végzett. 

Az érdiek emellett Kecs-
keméten vettek részt a fel-
nőtt férfi szabadfogású és 
női országos bajnokságon. 
A négy érdi induló kitett 
magáért, hiszen a váloga-
tott Dénes Mercédesz az 53 
kilogrammosok csoport-
mérkőzésein UTE-s, kecs-
keméti és dél-zselici ellenfe-
leit is legyőzte, ezáltal or-
szágos bajnok lett. 55 kiló-
ban Lemák Diána ötfős 
csoportjában két-két győze-
lemmel és vereséggel bronz-
érmesként zárt, míg az 59 
kilogrammosoknál Varga 
Lilien csoportjából máso-
dikként ment tovább, majd 

az elődöntőben kikapott a 
végső győztes Barka Eme-
sétől, így negyedik lett. A 
két éremmel és egy negye-
dik helyezéssel az Érdi 
Spartacus SC női csapata 
az előkelő, harmadik helyet 
szerezte meg a csapatver-
senyben. A férfiak verse-
nyén csak Pataki Sámuel 
indult, a selejtezőben újpes-
ti, a nyolc között ceglédi, az 
elődöntőben pénzügyőrös 
ellenfelét is legyőzte, majd a 
Haladás VSE-s válogatot-
tól, Veréb Istvántól alulma-
radt a 92 kilósok fináléjá-
ban, így ezüstérmes lett!

A harmadik helyszín Csol-
nok volt, ahol a junior kötött-
fogásúaknak rendeztek mi-
nősítési viadalt. A 72 kiló-
soknál Buzás Patrik ezüst-
érmes, az 55 kilogrammo-
soknál Nagy Krisztián és a 
97 kilósoknál Pataki Sámuel 
bronzérmes lett, míg a 86 ki-
lós Végh Richárd és a 130 
kilós Tamás Patrik negye-
dik helyet szerzett.

QQ Domi

Miniszteri elismerés

A magyar sport napja alkalmából a Sportért tett szolgálataiért 
elismerő oklevelet vehetett át dr. Szabó Tünde sportért felelős ál-
lamtitkártól Novák Ferenc, az Érdi VSE ügyvezető elnöke.
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott átadón 
magyar sportlegendákat díjaztak, így többek között Hegedűs 
Csaba, a magyarok századik olimpiai aranyérmét szerző birkózó, 
Szívós István olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Há-
mori Jenő olimpiai aranyérmes kardvívó is Csík Ferenc-díjat ka-
pott, míg többen elismerő oklevelet vehettek át.
– Ha szűken veszem, akkor is 1983-tól tevékenykedem a magyar 
sportban, de előtte is Érden sokat foglalkoztam a sporttal. Örülök 
és nagy megtiszteltetésnek veszem ezt az elismerést – fogalma-
zott az Érdi VSE ügyvezető elnöke, aki elmondta, hogy az átadón 
a teljes magyar sportvezetés jelen volt, a sportági szövetségek 
vezetői és a legfelsőbb magyar sportvezetés is.
– Tizenketten kaptunk különböző díjakat, közte voltak olimpiai 
bajnokok is – tette hozzá Novák Ferenc, aki 1983 óta a Spartacus, 
majd a Honvéd vízilabdacsapatait vezeti (Forrás: erdmost.hu)

Még  (legalább)  
egy pont kell!
Az Érdi VSE 2–0-ra legyőzte a VLS Veszprémet az NB III 
Nyugati csoportjának 28. fordulójában, így az Andráshi-
da III. kerületi TVE elleni, idegenbeli egygólos sikerével 
Limperger Zsolt együttese egy pontra került a biztos 
bronzéremtől.

Aktívan kezdett a kiesés 
elől menekülő VLS Veszp-
rém a csapatkapitányt, Ker-
tész Ferencet, illetve Kónya 
Benjámint nélkülöző Érdi 
VSE vendégeként. Igaz, volt 
is miért iparkodnia a vendé-
geknek, hiszen a listavezető 
Kaposvár elleni győzelem-
mel lendületbe került Vágó 
Attila csapata.

Hiába volt mezőnyfölény-
ben, helyzetbe nem tudott 
kerülni a VLS. Aztán az érdi-
ek is veszélyeztettek, Mel-
czer Vilmos előbb föléfejelt, 
majd húszméteres lövése 
nem sokkal kerülte el a ka-
put. A folytatásban Kelemen 

Patrik előtt adódott több le-
hetőség. A 35. percben pedig 
remek cselei után a vendégek 
csapatkapitánya, Gunther 
Zsolt buktatta az érdi táma-
dót. A jogos tizenegyest Mel-
czer Vilmos higgadtan érté-
kesítette, megszerezve a ve-
zetést a házigazdának (1–0).

A szünetig több ígéretes 
támadást vezettek Limper-
ger Zsolt fiai. Sőt, a félidő 
előtti percben sikerült is 
megduplázni az előnyt, mi-
után egy érdi kontránál Ká-
rász Krisztián adott be 
jobbról, azt még ugyan meg-
állították a vendégek, de az 
álló labdát Koós Gábor vág-

ta hat méterről kapura. A 
Kis Tamásról kipattanó lab-
da Kelemen Patrikhoz ke-
rült, aki a kapufa segítségé-
vel szerezte meg az érdiek 
második gólját (2–0).

A térfélcserét követően 
nyíltabb lett a meccs, a VLS 
is próbálkozott ugyan, a ti-
zenhatosig el is jutott, de egy 
veszélyes szabadrúgást le-
számítva Borek Norbertnek 
nem volt dolga. A túloldalon 
Németh Gábor révén több 
veszélyes lehetőség is adó-
dott az érdiek előtt, majd Pál 
Szabolcs ziccerét óriási bra-
vúrral védte a vendégek ka-

pusa. A második játékrész-
ben már az érdiek akarata 
érvényesült inkább, s ugyan 
előnyüket nem tudták növel-
ni, így is sima, kétgólos győ-
zelmet arattak.

Sikerével Limperger Zsolt 
alakulata egy pontra került 
a bronzéremtől, hiszen a ne-
gyedik és ötödik helyezett 
egymás elleni rangadóján a 
TARR Andráshida SC egy-
gólos győzelmet aratott a III. 
kerületi TVE vendégeként.

– A Veszprém múlt héten 
megverte az első helyezett 
Kaposvárt. Az nem volt vé-
letlen. Egy kulturált focit 

próbál játszani. Helyzetük 
nem nagyon volt, nekünk vi-
szont már az elsőben is vol-
tak, a másodikban meg fő-
leg. Lehetett volna nagyobb 
is a különbség, de a legfonto-
sabb, hogy megszereztük a 
három pontot és közel va-
gyunk a harmadik helyhez 
– értékelt Limperger Zsolt.

Az Érdi VSE az NB III utol-
só előtti fordulójában ismét 
hazai pályán játszik, amikor 
május 27-én, 17.30-kor a Pus-
kás Akadémia FC második 
csapatát fogadja az Ercsi úti 
Sporttelepen.

QQ Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–VLS VESZPRÉM 2–0 (2–0)
Érd. V: Mencsik (Benkő, Kövér)
Érdi VSE: Borek – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. (Kalmár, 77.) 
– Koós (Hegedüs N., 61.), Pallagi, Melczer – Kelemen P. (Tárkányi, 
86.), Pál Sz., Pintér N. Vezetőedző: Limperger Zsolt Gól: Melczer (37. 
– tizenegyesből), Kelemen P. (45.)

Kelemen Patrikék egy lépésre a bronzéremtől  (Fotó: Balogh István)

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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Meg van a hatodik bronz!
Ugyan a női kézilabda K&H liga utolsó előtti fordulójá-
ban az Alba Fehérvár KC vendégeként háromgólos, 21–
18-as vereséget szenvedett, mégis sorozatban hatodik 
bronzérmét szerezte az ÉRD női kézilabdacsapata.

Abban a tudatban lépett 
pályára az Alba Fehérvár 
KC vendégeként Szabó Edi-
na együttese, hogy pont-
szerzés esetén saját keze 
által lesz meg zsinórban a 
hatodik harmadik hely a 
női kézilabda NB I-ben. Jól 
is indult a meccs a vendé-
geknek, hiszen Jamina 
Roberts és Kisfaludy Anett 
góljaival a mérkőzés elején 
még vezettek, de 2–1 után a 
hazaiak Olga Gorsenyina 
vezetésével nég ygólos 
előnybe kerültek (6–2), hi-
szen az érdi támadásokba 
folyamatosan hiba csú-
szott. Aztán a 23. percben 
Szabó Laura vezetésével 
ugyan egy gólra feljött az 
ÉRD, de a hazaiak Ale-
xandra do Nascimentó-
nak köszönhetően ismét 
megléptek. Az sem segített, 
hogy Katarina Krpezs-Sle-
zák egy remekbeszabott 
góllal szerezte első találatát 
a félidő utolsó momentuma-

ként, az ÉRD 10–8-as hát-
ránnyal vonult az öltözőbe.

A fordulás után Pelczéder 
Orsolyáék tovább növelték 
előnyüket, Jelena Lavko 
duplájával a 40. percben 15–
11-re vezettek. Ezt követően 
Mariama Signaté mester-
hármasával faragott hátrá-
nyából az ÉRD, sőt, a félidő 

derekán Szabó Laura révén 
egyenlített is, de a vezetést 
ekkor még nem tudta átven-
ni (16–16). Aztán az 52. perc-
ben már igen, hiszen Gávai 
Szonja és Krpezs-Slezák 
góljai mellett Julie Foggea 
hétméterest védett, de az 
érdi előny nem volt hosszú 
idejű, miután Claudine 
Mendy egyenlített, Mistina 
Kitty üreskapus góljával is-
mét vezetett az FKC. A foly-
tatásban az ÉRD már nem 
talált be, míg a fehérváriak 

még kétszer is, így 21–18-ra 
győzött a házigazda.

„Megérdemelten nyert a 
Fehérvár. Az első félidőben 
nem abban a felfogásban ját-
szottunk, amivel felkészül-
tünk, a második félidőben jól 
küzdött a csapatom, de nem 
volt a játékunkban átütőerő. 
Az utolsó pillanatban meg-

fordítottuk a meccset, de az-
zal nem sikerült élni. Azt hi-
szem, elfogyott az erő. Van 
még egy mérkőzés, amelyen 
az utolsó pillanatig küzdeni 
fogunk. Jelen pillanatban 
nem jelentjük azt a játékerőt, 
amit a bajnokságban jelen-
tettünk” – nyilatkozta Szabó 
Edina.

Az ÉRD a vereségével nem 
tudta saját maga „lerendez-
ni” a Dunaújvárosi KKA elle-
ni, bronzéremért folytatott 
küzdelmet, azonban a Ko-
hász az utolsó előtti forduló-
ban egy kiegyenlített mérkő-
zésen 29–29-es döntetlent 
játszott a GVM Europe-Vác 
vendégeként, így az ÉRD elő-
nye az utolsó forduló ered-
ményétől függetlenül behoz-
hatatlan, azaz sorozatban 
hatodik bronzérmüket sze-
rezték az NB I-ben.

Az ÉRD lapzártánk után, 
május 23-án zárja a bajnok-
ságot a Budaörs elleni hazai 
mérkőzéssel. n Domonkos

ALBA FEHÉRVÁR KC–ÉRD 21–18 (10–8)
Székesfehérvár, 700 néző. V: Andorka, Hucker
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 4 (1), Tóth G., A. Bulatovics, Kisfaludy 1, 
Roberts 1, C. Lassource 1. Csere: Foggea (kapus), SIGNATÉ 4, SZABÓ 
L. 5 (1), Gávai 2, Kiss N. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 6, ill. 2 
perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2.

Julie Foggea hiába védett hétméterest, nem sikerült győzni Fehérvárott  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

Röplabda
Az országos gyermekbajnokság hetedik helyén végzett a Delta 
Röplabda Sportegyesület lánycsapata, miután a budapesti hely-
osztókon mindkét mérkőzését megnyerte. Dömötör-Mátrai Beá-
ta 15 év alatti játékosai a BVSC ellen 3:0-ra, az MTK ellen pedig 
rövidített szettben, 3:2-re győztek.

Vívás
Az Érdi Torna Club vívó szakosztálya negyedik helyet szerzett a 
párbajtőrözők tatai csapatversenyén! A kadet korosztályú Kas 
Gyöngyvér a népes felnőtt mezőnyben az előkelő 23. helyet sze-
rezte meg. Ezt követően a csapatversenyekre került sor, ahol az 
érdiek csodálatosan vívtak. A világ- és Európa-bajnok öttusázó-
val, Földházi Zsófiával, Csomós Flórával, Kas Gyöngyvérrel és Ba-
bits Boglárkával kiálló érdi csapat először a Diósgyőrt győzte le, 
majd a négy közé jutásért a Vasas legjobbjait is felülmúlta! Ezt 
követően ugyan az éremszerzés nem sikerült, de a negyedik 
hely is kiváló eredménynek számít!

Ökölvívás
Az Érdi Box Klub két versenyzője lépett a kötelek közé az újpesti Ma-
dárfészek Ökölvívó Akadémián rendezett Budapest Bajnokságon. 
Szigetvári Bendegúz megosztott, 3:2-es pontozással kapott ki KSI-s 
ellenfelétől az elődöntőben, így harmadik helyen végzett. A serdü-
lők 56 kilogrammos kategóriájában Sipos Richárd előbb FTC-s riváli-
sát döntő fölénnyel győzte le az elődöntőben, majd a fináléban KSI-
s ellenfelével szemben is nyert, így a dobogó tetejére állhatott.

Súlyemelés
A németországi Meissenben rendezett versenyen vett részt az 
érdi súlyemelő Jung Beáta. Az Európa-bajnokokat és olimpiko-
nokat felvonultató Meissen Kupán Jung Beáta hat emeléséből öt 
sikeres volt, így 92 kilogrammos szakítással és 106 kilogrammos 
lökéssel zárt, amellyel a rangos nemzetközi viadalon a tizedik 
helyet szerezte meg súlycsoportjában. n DB

RÖVIDPÁLYA
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