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Fehér Károly zenész és Vár
konyi András színmûvész 
remekül összehangolt, miszti-
kus hangulatot keltő produk-
cióját követően Pogány Gábor 
mûvészettörténész a megnyitó 
nagyszámú közönségének pár 
mondatban bemutatta a kiállí-
tó mûvészt, és röviden értékel-
te a Városi Galériában látható 
alkotásokat. Kozák Attila a Dési 
Huber körben kezdte mûvészeti 
tanulmányait, és többek között 
Korga Györgyöt, Barcsay Jenőt 
jelöli mesterének. Kozák Attila 
hosszú évekig alkalmazott grafi-
kusként dolgozott, és vált orszá-
gosan ismertté, hiszen 1977–
1989 között nem kevesebb, 

mint nyolc alkalommal kapta 
meg az Év legjobb sajtóhirde-
tése kitüntetést. 1990-ben óriás-
plakáton volt látható a Jósda 
címû grafikája, amit szintén az 
egész ország megismerhetett. 
Kreativitását, mûvészi tehet-
ségét azonban nem csupán a 
mindennapi hivatásában alkal-
mazta és kamatoztatta, hiszen a 
napi feladatok megoldását köve-
tően egy sokkal izgalmasabb, 
kevésbé megfogalmazható világ 
felé, az ősi kultúrák világa és 
azoknak jelei és szimbólumai 
irányába fordult. A letûnt korok 
mûvészeteiből felszínre hozott, 
kicsiny szobroktól a festménye-
ken és grafikákon át egészen a 
pszeudo-objektumokig és Land 
Art jellegû munkákig jutott, és 
az ősi jeleknek, jelképeknek 
alapvetően megfelelő közegeket 
is keresett s talált a bemuta-
tásra. Ilyen volt a Szent István- 
bazilika, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert vagy akár a Renault 
hajó. 

Kozák Attila 1974-től kez-
dődően több mint tíz önálló-
és kétszer ennyi közös kiál-
lításon mutatkozott már be a 
mûvészetkedvelő közönségnek. 
Az érdi Városi Galéria kiállí-
tásának anyagát az utóbbi tíz 
év grafikáiból és festményeiből 
válogatta, amelyek igencsak 
meggyőző, letisztult elrende-
zésben láthatók. Kozák Attila 
modern mûvészi gondolkodás-
móddal alkotta egységbe, jól 
komponált, grafikus felfogással 
tárta munkáit az érdeklődők 
elé. Mûvészetének mindenkép-
pen fontos és jelentős állomása, 
nagyszerû színfoltja ez az érdi 
kiállítás – zárta rövid megnyi-
tó beszédét dr. Pogány Gábor 
mûvészettörténész, átadva a 
teret és a gyönyörködés lehető-
ségét a kíváncsi szemlélőknek.

Kozák Attila kiállítása már-
cius 23-ig tekinthető meg. 
Nyitvatartás hétfőtől péntekig 
10–18 óra között. 

 Bálint Edit

Kozák Attila kiállítása a Városi Galériában

Õsi kultúrák, jelek és szimbólumok
Soha nem hallott hangszerek megszólaltatásával csendült fel az a különleges, 
misztikus hangzású zene a Városi Galériában, amely meghatározó hangulatot köl-
csönzött a kiállításmegnyitónak. Ezúttal Kozák Attila képzõmûvész mutatkozott be az 
érdi közönségnek. Az autentikus élõ zene megfelelõ nyitánya volt annak a tárlatnak, 
amelyen az õsi kultúrák, jelek és szimbólumok szolgálták a mûvek megszületését. 
Mint kiderült, az elsõ pillantásra tájképeknek tûnõ alkotások mögött is a prehisztori-
kus mûvészet, a sámánizmus és a modern pszichológiai összefüggések állnak.    

Tájak, helyek, völgyek és dombok õsi jelképekkel és szimbólumokkal
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Pogány Gábor rövid szakértõi tárlatvezetést tartott, a mûvészt is bemutat-
va a közönségnek

március 12. hétfő
09:00 187 magazin 
09:30 Érdi Panoráma
10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

zin magyarországi tájakról, 31’ Róka Ildikó 
és Móczár István műsora 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE –Győri 

Audi ETO KC bajnoki mérkőzés
21:15 Híradó ism.
21:35 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

zin magyarországi tájakról, 31’ Róka Ildikó 
és Móczár István műsora 

22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 13. kedd
09:00 Híradó 
09:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
10:40 Négyszemközt
11:00 Kézilabda–mérkőzés Budapest Bank-

Békéscsabai ENKSE – ÉTV Érdi VSE  bajnoki 
mérkőzés

17:05 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 
egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Vers

március 14. szerda
09:00 Híradó 
09:20 Fény-kép
09:50 Négyszemközt
10:10 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-

zin magyarországi tájakról, 31’ Róka Ildikó 
és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
17:05 Négyszemközt 
17:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Egy házasság első napja

magyar dok.film, 56’ ism. 
Rendezte: Zsigmond Dezső 

21:15 Híradó ism.
21:35 Mozgás ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 15. csütörtök
09:00 Híradó 
09:20 Mozgás
09:50 Négyszemközt
10:10 Csillagszem
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Polgár-társ

17:25 Ízőrzők Orfű, 50/47. gasztronómiai maga-
zin magyarországi tájakról, 31’ Róka Ildikó 
és Móczár István műsora 

17:55 Egy házasság első napja magyar dok.film, 
56’ ism. Rendezte: Zsigmond Dezső 

18:55 Vers
19:00 Összefoglaló  

a március 15-i városi ünnepségről
19:30 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:50 Bibliai Szabadegyetem 

Pál levele a efézusbeliekhez, 60’ 
20:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
21:15 Összefoglaló a március 15-i városi ünnep-

ségről ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:05 Vers

március 16. péntek
09:00 Összefoglaló a március 15-i városi ünnep-

ségről
09:30 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a efézus-

beliekhez, 60’ 
10:30 Négyszemközt
10:50 Egy házasság első napja magyar dok.film, 

56’ ism. Rendezte: Zsigmond Dezső 
17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Összefoglaló a március 15-i városi ünnep-

ségről
19:30 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:50 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a efézus-

beliekhez, 60’ 
20:50 Mozgás
21:20 Híradó ism.
21:40 Polgár-társ
22:10 Négyszemközt ism.
22:30 Vers

március 17. szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE – Győri 
Audi ETO KC bajnoki mérkőzés

17:00 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a efézus-
beliekhez, 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
20:30 Déryné, hol van? 

magyar filmvígjáték, 98’ ism. 
rend.: Maár Gyula 
Fsz.: Törőcsik Mari, Kállai Ferenc, Sulyok 
Mária

22:10 Érdi Panoráma

március 18. vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 187 magazin
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a efézus-

beliekhez, 60’ 
17:00 Déryné, hol van? magyar filmvígjáték, 98’ 

ism. rend.: Maár Gyula Fsz.: Törőcsik Mari, 
Kállai Ferenc, Sulyok Mária

18:40 Érdi Panoráma
19:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:40 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 9. rész 
20:10 Fény-kép
20:40 Polgár-társ
21:10 Mozgás
21:40 Érdi Panoráma

2012. március 12 – 18.

Az

Felhívás
pedagógusoknak adományozható  
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre
Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek adományozása a felsőoktatásról szóló 
többször módosított – 2005. évi CXXXIX. törvény 65. §. (3) bekezdése alapján a felsőokta-
tási intézmények hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (továbbiakban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 
60, 65 valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet 
eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél adható.
A jubileumi oklevelek átadására minden év szeptemberében ünnepélyes keretek között 
kerül sor, aminek pontos helyéről és időpontjáról az érintetteket a főiskola meghívóban 
értesíti. A jubileumi oklevél adományozása iránti kérelmet a jogosult pedagógus a lakhely 
szerinti illetékessége (Pest megyei állandó lakhellyel rendelkezők) vagy az egyházi peda-
gógusképző intézetben szerzett végzettsége alapján nyújthatja be Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján (Érd, Budai út 10.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 
13–18.30 óra; szerda: 8–16.30 óra), illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza fszt.)  mindennap.
A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
•  a működésnek az előírt időre kiterjedő, a pedagógiai tevékenységet is tartalmazó 

részletes önéletrajzot,
•   az utolsó munkahely javaslatát,
•   a szakképesítést tanúsító oklevél másolatát
A kérelmező, ha részesült már jubileumi oklevélben, akkor csak annak fénymásolatát kell 
a fenti címre eljuttatni.
Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, akkor mindegyikre jár a díszdiploma a 
fentiek szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre a célra támogatást nyújt a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola továbbítja a díszdiplomások lakcímére.
A kérelem benyújtásának határideje: 2012. március 23., 12 óra a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 10.1. iroda), illetve Ügyfélszolgálati Iroda (Polgárok 
Háza, fszt.)
Ügyintéző: Pató Anna, telefon:  06-23/522-349

Meghívó
az Érdligeti – Kutyavári 

Településrészi Önkormányzat
(6. és 8. választókerület)

2012. március 13án (kedden) 
18 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

Meghívó
az Óváros - Érdligeti 

Településrészi Önkormányzat
(1. és 5. választókerület)

2012. március 14én (szerdán) 
18 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Bolyai János Általános Iskola
(2030 Érd, Erzsébet u. 24.) 

ebédlõ

„Iskolakóstolgató”
az Érdligeti Általános Iskolában 

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden iskolába 
készülő nagycsoportos óvodás kisgyerme-
ket és szüleit iskola-előkészítő foglalko-
zásunkra.

Téma: 
játékos-mozgásos testnevelés

2012. március 9-én 16.30–17.30-ig
az Érdligeti Általános Iskolába

2030 Érd, Túr u. 5–7. úti tornaterembe
Váltócipőt és tornafelszerelést hozzanak 

magukkal!
 Vargáné Balogh Erika igazgató

Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2012. április 18. (szerda) 13–18 óra
2012. április 19. (csütörtök)   8–18 óra
2012. április 20. (péntek)    8–13 óra

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint Magyarországon minden 
gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyol-
cadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig 
betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezd-
heti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig 
tölti be. 

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről 
• az óvoda véleménye alapján,
• a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
• szakértői vélemény alapján

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény,
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 Oktatási és Művelődési bizottság


