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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Fontos, hogy aki magyarnak született, az is maradjon”
Interjú Tomka Lillával, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat diákpolgármesterével

n 4-5. OLDAL

Továbbra sem jönnek kék buszok Érdre
A fővárosi buszok továbbra sem járnak majd ki Érdre, és a BKK Zrt. elutasította azt az önkormányzati felvetést is, hogy legalább Tétényliget
vasúti megállóig hosszabbítsák meg a
33-as autóbusz vonalát. Az indok a
következő: „A 33-as autóbusz nyomvonalának Tétényliget vasútállomásig való meghosszabbítása ugyan Budapest közigazgatási határán belül
maradna, azonban a településszerkezeti adottságokat is figyelembe véve,
elsősorban az Érd és Budapest közötti helyközi forgalmat szolgálná”, ez
pedig „nem feladata a BKK Zrt.-nek.
Mindezekre tekintettel a 33-as autóbusz meghosszabbítása nem szerepel
a BKK Zrt. tervei között”. Minderről
T. Mészáros András beszélt múlt
szerdai sajtótájékoztatóján, hozzáfűzve: ez utóbbi javaslatot a városvezetés egy tavaly szeptemberi egyeztetésen fogalmazta meg, a felvetésre
pedig február 22-én érkezett meg az
elutasító válaszlevél.
Részletek a 6. oldalon.

Bringások és gyalogosok éve

Egy hajszálon múlt

Látványosan beinduló fejlesztések, új közbeszerzési
és módosított szervezeti és működési szabályzat,
közfoglalkoztatási program és lakáskoncepció –
többek között ezekről is döntöttek múlt héten a
képviselők. A baloldal kivonult. 
n 7. OLDAL

Ezt a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság hirdette ki, miután értékelte a tavalyi balesetek számát és
súlyosságát. Ennek megfelelően, a megyei rendőrség
az idén kiemelt figyelmet fordít a két keréken és a gyalogosan közlekedők biztonságára. 
n 19. OLDAL

Az Érd végletekig kiélezett mérkőzésen, egygólos
vereséget szenvedett az Issy Paris otthonában, így
46:46-os összesített eredménnyel, idegenben lőtt
kevesebb góllal búcsúzott a Kupagyőztesek Európa-Kupája negyeddöntőjében. 
n 20–21. OLDAL

329096

Közgyűlési tudósítás

AKCIÓ!! MASSZŐRKÉPZÉSEK
indulnak április elejétől
Érden, Bp.-en (XI.ker)
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas
itthon és az uniós országokban is.
ÁRAK:
Svéd frissítő test masszázs: 35.000 Ft
Talp reflexológia: 38.000 Ft
Nyirok masszázs: 38.000 Ft
Mind háromra részlet fizetés és kedvezmény.

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy ügyfélszolgálati irodánk és szerkesztőségünk
2016. március 5-én, szombaton zárva tart.
Szerkesztőség

BŐVEBB INFORMÁCIÓ. 30/30-21-487
(nyilv.szám: 00777-2012)

328510

TŰZIFA

Ingyen kiszállítással!
Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.
Fabrikett 52 Ft bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A • 06 30 9509 816
www.tuzifaker.hu
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közérdekű

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

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

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

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-369es telefonszámon.

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

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

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

11. D
 R. 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.

3. M
 ÓRÁS ZSOLT (FIDESZ-KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
4. D
 R. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ-KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
5. T
 EKAUER NORBERT (FIDESZ-KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. K
 OPOR TIHAMÉR (FIDESZ-KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. D
 ONKÓ IGNÁC (FIDESZ-KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. D
 EMJÉN ATTILA (FIDESZ-KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. F
 ÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18-19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

12. S
 ZABÓ 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)
 06-20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com
Telefonon mindennap, személyesen
minden szerdán 15-20 óra között
a Mária utca 22-ben.

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, Ifjúsági Önkormányzat
 06-20-534-5957
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

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.

HIVATALOK

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

HATÓSÁGOK

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail:
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00-11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.0012.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés:
minden hétfő 9.00-11.00. Illetékességi terület: Budapest Környéki
Törvényszék.

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail:
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00,
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00,
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
csütörtök 8.00-18.00, péntek
2030 Érd, Felső u. 4.
8.00-16.00.
Telefon: 06-23-365-007, 06-23KORMÁNYABLAK
365-041
2030 Érd, Budai út 24.
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
KIRENDELTSÉG
ugyfelszolgalat@pmkh.hu;
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00,
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, Telefon: 06-23-524-570; E-mail: erd.
kk@katved.gov.hu
csütörtök 8.00-18.00, péntek
8.00-16.00.
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

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

Ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596, 06-30621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail:
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE- kozpont@szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
www.szocgond.hu
2030 Érd, Sas u. 2.
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
KÖZPONT
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás:
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00, 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; E-mail:
péntek 8.00-12.00.
jaras@szocgond.hu
www.eth-erd.hu
www.szocgond.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
SZOLGÁLAT
Telefon: 06-23-365-610; E-mail:
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
titkarsag@ekfi.hu
Telefon: 06-23-362-240; E-mail:
www.ekfi.hu
szolgalat@szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- www.szocgond.hu
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591;
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.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

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

a hét témája
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Érden évente 600–700 óvodás válik iskolakötelessé

Suliválasztás előtt: tavaszi iskolakóstolgatók ovisoknak

A szülők márciusban már
javában latolgatják, hogy melyik iskolát, tagozatot, tanítót
válasszák – lehetőség van bőven, hiszen Érden hét, a KLIK
által fenntartott általános iskola működik (Batthyány, Bolyai, Érdligeti, Gárdonyi, Kőrösi és Teleki és a fogyatékossággal küzdő gyermekeket fogadó Móra), illetve a katolikus
német nemzetiségi iskola, a
Marianum. A Batthyány sportiskolai, illetve a Bolyai magyar–német két tanítási nyelvű osztálya, valamint a Kőrösi
ének-zenei emelt szintű képzése, a Móra és a Marianum iskola városi beiskolázásúak,
ezekbe bármely körzetből jelentkezhetnek a gyerekek.
Az általános tantervű osztályokba azonban elsőként a felvételi körzetekből jelentkezőket kell felvenni, a fennmaradó
szabad helyekről pedig különböző kritériumok szerint döntenek, így előfordulhat, hogy
egy-egy, nem körzetes gyermeket el kell utasítaniuk.
A 2016/2017-es tanévre vonatkozó körzethatárokat
egyébként február 29-éig minden iskola közzétette. Cikkünkben összefoglaltuk, mely
iskolák milyen beiskolázási
eseményeket tartanak tavas�szal.
Érdi Batthyány Sportiskolai
Általános Iskola
A Fácán közi iskolában a
jövő tanévben is két első osztály indul: egy sportiskolai és
egy normál tantervű. Utóbbiban a mindennapos testnevelés keretében néptáncot tanítanak, és a művészeti oktatás-

illetve ismerkedő foglalkozásokat is tartunk majd. Az iskolánkba felvett gyermekeknek
augusztus utolsó hetében ingyenes, délelőtti napközis tábort szervezünk – zárta szavait Baranyi Teréz.
Érdligeti Általános Iskola
Az Érdligeti iskolában már
ősszel elkezdődtek az iskolakóstolgatók, a legközelebbi
március 17-én lesz. A rendezvényre minden érdeklődő leendő elsőst és szüleit szeretettel várnak, délután 16.30-kor
kezdődik, és egy órán át tart.

Érdi Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
A Kőrösi iskolában négy
osztályt terveznek indítani
az idén, az egyik ének-zene
emelt szintű képzést ad és városi beiskolázású. A tagozatra jelentkező gyerekeknek
április 6-án, 13-tól 18 óráig
tartanak ének-zenei meghallgatást.
– Két nyílt napot tartunk
még: márciusban egy énekzene tagozatos osztály tart
majd bemutatót az óvodásoknak, áprilisra egy pünkösdi
királysággal kapcsolatos

ra is nagyobb hangsúlyt fektetnek, míg a sportosztályosok
iskolaotthonos rendszerben
tanulnak és több sportággal is
megismerkedhetnek (birkózás, floorball, futball, kézilabda, tollaslabda, úszás).
– Iskolánk együttműködik
több sportegyesülettel, és a
MOB is támogatja, így nem jelent gondot a különféle sporteszközök beszerzése, illetve a
diákok versenyekre való utaztatása – mondta el Rozgonyi
János igazgató, megjegyezve:
pár év múlva már új épületbe
járhatnak a diákok, és középiskolai osztályokkal is bővül
az intézmény.
A sportosztályba jelentkező- A városi iskolák különböző programokkal várják a leendő elsősöket
ket március 22-én 14.30-kor
várják mozgásos szintfelmérő A résztvevők megismerked- rendezvényt szervezünk. Auhetnek a tanítókkal és napkö- gusztusban pedig a már felfoglalkozásra.
zis pedagógusokkal, és vá- vett ovisokat szeretettel várlaszt kaphatnak az őket ér- juk napközis táborunkba,
Érdi Bolyai János
deklő kérdésekre.
ahol megismerkedhetnek az
Általános Iskola
Az intézmény nyílt napokat osztálytársakkal, elsős taníA Bolyai március 5-én tartja
nyílt napját: reggel 8 és 11 óra is tart, április 12–13-án, reggel tó nénikkel – nyilatkozta
között várják az érdeklődő 8 órai kezdettel – tudtuk meg Andorkó Viola munkaközösVargáné Balogh Erika iskola- ség-vezető.
szülőket.
– Három első osztályt szok- igazgatótól, aki elmondta azt
tunk indítani, de a körzetes is: iskolájukban idén is négy Érdi Móra Ferenc
Általános Iskola
gyerekek létszámától függően első osztály indul majd.
Érd gyógypedagógiai neelőfordulhat, hogy négy oszvelési-oktatási intézménye
tály kezdi meg az elsőt. Ezek Érdi Gárdonyi Géza
városi beiskolázású. A gyereközül egy magyar–német két Általános Iskola és
kek kis (5–11 fős) létszámú
tanítási nyelvű, a többi pedig Gimnázium
A Gárdonyi iskolában két osztályokban tanulnak.
általános tantervű – tudtuk
meg Baranyi Teréz igazgató- általános tantervű osztályt in- Egész évben folyamatos a bedítanak 2016 szeptemberében iratkozás, jelentkezni azonnőtől.
– A leendő elsősök szüleit az – tudtuk meg Pintérné Bernyó ban csak szakértői vélemény
Alsó u. 80. alatti épületünkben Piroska iskolaigazgatótól. Is- birtokában lehet. Nyílt napovárjuk, ahol a tanító nénik be- kolanyitogató rendezvényt kat az iskola nem tart, de az
mutatása után részt vehetnek május végén szoktak tartani, érdeklődő szülőknek lehetőtöbb tanórán is – mondta az amikor a már felvett elsős gye- séget biztosítanak arra, hogy
rekeket, valamint szüleiket megismerkedjenek a neveigazgató.
– A két tanítási nyelvű osztá- hívják meg egy játékos dél- lőkkel és az itt folyó munkával.
lyunkba előzetes jelentkezést, utánra.

Megnyitottunk!

n ÁDÁM KATALIN

KeréKpárüzlet és szerviz
• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel
• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

329979

329073

• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

329084

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145–147.
+36 70 633 3600 • info@martonacel.hu

Marianum Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola
A katolikus egyház fenntartásában működő iskolában két
első osztály indul ősszel: egy
német nemzetiségi tantervű és
egy, amelyben heti két órában
angol nyelvet tanulnak a diákok. Az intézményben már lezajlottak az iskolanyitogató
rendezvények. Mint Takácsné
Tóth Noémitől, az iskola igazgatójától megtudtuk, már kitűzték a beiratkozás időpontját is: április 11-én és 12-én
délután 2 és 6 óra között várják
a szülőket (lehetőség szerint
mindkettőt) és a gyerekeket. A
beiratkozáshoz óvodai szakvéleményre, a gyermek születési anyakönyvi kivonatára és
a szülő személyi igazolványára, lakcímkártyájára lesz
szükség.
– Olyan családokat várunk,
amelyek a keresztény értékrend szerinti nevelésben kívánják részesíteni gyermekeiket –
fűzte hozzá az igazgatónő.

Könyvelés

trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!
Horganyzott trapézlemezek már 1257 Ft/m2-től
Színes trapézlemezek méretre
rendelhetők: 1549 Ft/m2-től
Cserepes lemezek
már 1899 Ft/m2-től
Szendvicspanel 3937 Ft/m2-től
Bádogos termékek

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
A felső-parkvárosi iskolában három első osztályt szeretnének indítani 2016 szep
temberében, ezek egyike iskolaotthonos, két tanító nénivel. A gyerekeknek lehetőségük van első osztálytól angol,
illetve német nyelvet tanulni,
ezért nemcsak az elsős tanítók, hanem az idegen nyelvi
kollégák is bemutatkoznak az
iskolakóstoló foglalkozásokon. A következőket március
7-én, 21-én, illetve április 4-én,
délután 3 órától rendezik meg.
Varróné Szabó Tünde igazgatóhelyettes lapunknak elmondta: tapasztalata szerint
a részt vevő gyerekek sokkal
bátrabban jönnek szeptemberben iskolába. A szülők
egyébként a beiratkozásnál
jelezhetik, melyik tanítót szeretnék választani gyermeküknek.

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/367-157,
06-30/850-3047
segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu

329093

Az iskolák már javában készülnek a 2016/2017-es
tanév elsőseinek fogadására: márciusban nyílt napokat, iskolakóstolgató rendezvényeket tartanak, a
tagozatokon lezajlanak a jelentkezések, áprilisban
pedig jön a beiratkozás. Cikkünkben bemutatjuk,
mely iskolák milyen programokat szerveznek a
nagycsoportosoknak és szüleiknek.
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Beszélgetés Tomka Lillával, az Ifjúsági Önkormányzat diákpolgármesterével

„Fontos, hogy aki magyarnak született,

Szegeden született, Pozsonyban volt kisiskolás,
Ausztráliában tanult fél évig, és most Érden jár a
Gárdonyi gimnáziumba. Diákpolgármesterként
szeretné meghonosítani a külföldön látott jó szokásokat, a magánéletben pedig sportol, vezetni
tanul, nyelvvizsgára és egyetemre készül.

könnyebb, mint amire számí sze ellátom diák
p olgár anyagi támogatást kapjatott?
mesteri feladataimat, és nak, amekkorára szükségük

mással és átbeszélünk. Legtöbbször szerencsére egyet– Ez a gimnáziumi éve nem értünk, és ami a költségvetééppen laza, hiszen amellett, sünkbe belefér, azt meg is
hogy ellátja diák
p olgár valósítjuk.

– Szokták keresni diákok a
– Szeretném még tizenketproblémáikkal?
tedik előtt letenni a felsőfokú

n Ádám K atalin

mesteri teendőit, autóvezetői
tanfolyamra jár és felsőfokú
– Mint például a tanulásse
nyelvvizsgára is készül. Bele gítő program, ami nemrég
fér még valami a hétköznap indult az általános iskolák
jaiba?
ban?
– Az, hogy ősszel diákpolgármesterré választottak,
teljesen felforgatta az életemet, igaz, jó értelemben.
Most ez számomra a legfontosabb és a legidőigényesebb
elfoglaltság, hiszen kéthetente ülésezünk, és bizony
van mit megbeszélnünk:
gyakran két órán keresztül
tárg yalunk. Mindannyian
tele vag yunk ötletekkel,
amelyeket megosztunk egy-

– Igen. Ezt egyébként Gregor Alexandra diák-alpolgármester javasolta, aki
szintén járt ilyen tanfolyamra régen, és saját pozitív tapasztalatai alapján vetette
fel az ötletet.

– Az elmúlt fél évben bele
kóstolhatott abba, milyen
irányítani egy szervezetet,
programokat tervezni egy
közösségnek. Nehezebb vagy

– Az előbbi… Legnehezebb
a programok összehangolása – hiszen hét iskoláról van
szó –, illetve az adminisztráció. Ez nagyon sok időt vesz
igénybe. Persze ahogy múlnak a hetek, jobban megismerjük eg ymást, sokkal
pörgősebben mennek az ülések, míg kezdetben alig mertünk megszólalni. Az, hogy a
tagok jóban legyenek egymással, elengedhetetlen ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni.

– Visszakanyarodva az első
kérdéshez: hogyan telik egy
hétköznapja?
– A gimnáziumban 7–8
órám van mindennap, ha hazamegyek, tanulok – nagyon
oda kell figyelnem a jegyeimre, hiszen az idei eredményem már beleszámít a felvételibe. A sportot sem hagytam abba: továbbra is vívok,
igyekszem ott lenni mindhárom edzésen hetente. És per-

mindennap megnézem az Ifjúsági Önkormányzat elektronikus postafiókját, illetve
a szolgálati telefonomat, érkezett-e valamilyen megkeresés.

– Inkább a szülők, akik támogatást kérnek ahhoz,
hogy a gyerekük eljuthasson
egy-egy világversenyre, rangos sportrendezvényre. Már
kész a költségvetésünk, így
elég nehéz ilyen kívánságokat teljesíteni, de mindent
megteszünk azért, hogy a
tehetséges sportolókat támogassuk. Egy érdi diáknak
például százezer forinttal
tudtunk segíteni – ezt azért
tehettük meg, mert még a
költség vetés elkészítése
előtt fordultak hozzánk, és
támogatását bele tudtuk építeni a büdzsénkbe. A többi
kérelmezőt is megpróbáljuk
segíteni; remélem, meg tudjuk oldani, hog y akkora

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:

van.

– Tekintsünk el egy kicsit az
Ifjúsági Önkormányzattól.
Milyen személyes tervei, vá
gyai vannak?

nyelvvizsgát. Érettségi után
pedig Szegedre készülök,
pszichológia szakra.

– Miért pont Szegedre?
– Az a szülővárosom, ott
élnek a nagyszüleim, oda jár
a testvérem is egyetemre, és
nagyon dicséri. Anyukám,
apukám is ott tanult egyébként. Másodikos vagy harmadikos voltam, mikor elköltöztünk, de nem Érdre, hanem Pozsonyba – nevelőapámat, aki diplomata, oda szólította a munkája. Négy évig
éltünk Pozsonyban, és nagyon megszerettem a várost:
tetszett nekem az új környezet, az új élet és az, hogy egy
új nyelvet tanulhatok – na-
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az is maradjon”
gyon szeretem ugyanis a
nyelveket. Magyar iskolába
jártam, ahol a legtöbb gyerek
kétnyelvű volt, édesapjuk
vagy édesanyjuk magyar.
Így utólag bánom, hogy nem
szlovák iskolába mentem,
mert akkor most tökéletesen
tudnék szlovákul. Így is megtanultam persze valamen�nyire. Pozsonyban kezdtem
vívni, és az edzéseken csak
szlovákul beszéltek, és igazából ott sajátítottam el a
nyelvet, bár az iskolában is
volt pár tantárgy, amit szlovákul tanítottak. Egyébként
sosem éreztem hátrányát,
hogy magyar vagyok, semmiféle megaláztatás, atrocitás nem ért. Szerettem ott
élni, és hatodikos korom óta
– akkor költöztünk Pozsonyból Érdre – többször is elhatároztuk anyukámmal, hogy
visszamegyünk pár napra a
szünidőben, de eddig nem
jött össze. Talán most a tavaszi szünetben… A régi barátaimmal ugyan már laza a
kapcsolat, de azért az interneten keresztül tudunk egymásról.

– Gondolom, annak dacá
ra, hogy magyar iskolába
járt, teljesen más tanterv sze
rint tanult.
– Hogyne! És az is jelentős
különbség, hogy ott az általános iskola nem 8, hanem 9
osztályos. Így aztán másképp oszlik meg a tananyag.
Ez akkor volt probléma, amikor hazajöttünk, mert például matekból volt olyan anyagrész, amit itthon már vettek a
velem egyidősek, Pozsonyban viszont még nem tanultuk. És persze másképp vettük a magyar irodalmat és a
történelmet is – Szlovákiában egy kicsit azért megváltoztatták...

gimnazistaként. Azt a váltást
is ilyen könnyen viselte?
– Az már sokkal nehezebb
volt: Pozsonyban magyarok
közt voltam, közös volt a
nyelv, Ausztrália viszont teljesen más volt – pedig nem
idegenek közé mentem, hanem az édesapámhoz. Sydneyben egy speciális iskolába jártam, amit kifejezetten
a külföldről érkezők számára tartanak fenn – tehát az
osztálytársaim sem született
ausztrálok voltak, hanem bevándorló családok gyermekei; főleg Indiából, Afganisztánból érkeztek, én voltam az
egyetlen európai. A suliban a
nyelvtudás szerint osztották
be csoportokba a diákokat –
volt, aki egyetlen szót sem
beszélt angolul. Én a végzősökhöz jártam, és pont akkor
kerültem volna át egy átlagos gimnáziumba, amikor
hazajöttem.

– Miben volt még más ez az
iskola, mint itthoniak?
– Ausztráliában teljesen
más a tanár-diák kapcsolat
– sokkal közvetlenebb és szorosabb. Mindenben segítik a
diákokat, és jobban belevonják őket a tanórákba is. A
légkör is szabadabb, kevesebb a tanóra – ami egyébként nem 45 perc, hanem 60,
és egymás után kettőt tartanak szünet nélkül, azaz 120
perc után van 20 perc pihenő.
Ebéd előtt tanultunk kétszer
120 percet, majd egyszer hatvanat, azaz összesen 5 órát.
Lecke nemigen volt. Egyéb-

– Milyen volt hazajönni és
beilleszkedni Érden? Kellett
különbözeti vizsgát tennie?
– Nem, átvettek az adott
évfolyamba. Ami a beilleszkedést illeti, szerencsére nagyon könnyen barátkozom. A
Marianumba jártam, nagyon
szerettem az iskolát és az
osztályomat is.

– Volt még egy hatalmas
váltás az életében: fél évet
töltött Ausztráliában, már Polgármesterek egymás közt

ként főleg nyelvet tanultunk
meg történelmet, informatikát, matekot, irodalmat és
nyelvtant – mindezt Ausztráliára fókuszálva. Nagyon tetszett, hogy Ausztráliában
sok az iskolák közti sportrendezvény, amit nagyon
profi módon bonyolítanak le.
Ezt a gyakorlatot szeretném
áthozni Érdre: tavasszal mi
is tervezünk ilyen sportversenyeket.
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– És a hazajövetel is szere
– Egyetlen olyan elképzepel a tervei között?
lésem volt, ami nem valósul– Semmiképp sem szeretnék kint maradni. Az lehet,
hogy többször ellátogatok
majd Ausztráliába, de Mag yarországon szeretnék
majd elhelyezkedni. Szerintem nagyon fontos az, hogyha már magyarnak születtünk, itt is maradjunk.

hat meg, és ez a cserediákprogram, ami jelentős szervezést és anyagi ráfordítást
igényelt volna. Remélem, az
utódaink ebben is előrelépnek majd, hiszen tapasztalatból tudom, igazán csak
anyanyelvi környezetben lehet megtanulni egy nyelvet –
amikor nincs rá lehetőség,

– Ausztráliában is olyan
könnyen beilleszkedett, mint
Pozsonyban és Érden?
– Nem, eleinte nagyon meg
voltam illetődve. És voltak
nyelvi nehézségeim is: hiába
tudtam már egész jól angolul, az első órákon egy árva
szót sem értettem… Az
ausztrál akcentus nagyon
más! Aztán lassan kezdtem
megszokni, majd megérteni,
amit mondanak.

– Nem gondolt rá, hogy
még maradjon egy félévre?
– Elsőre elég volt ez a hat
hónap. Megviselt, hogy távol
vagyok anyukámtól, a családomtól. Szeretnék egyébként
visszamenni még egy évre,
lehetőleg az egyetem előtt.
Úgy tervezem, hogyha felvesznek a pszichológiára,
halasztom az első évemet.
Ausztráliában egyébként a
diákok nagyon jól tudnak keresni a tanulás mellett, és
már a gimnáziumi évek alatt
is dolgoznak – nincs annyi
tanulnivalójuk, hogy ne tudnának mellette mást csinálni. Az így megkeresett pénzből érettségi után világkörüli
útra mennek. Én valószínűleg nem tudok majd tanulás
mellett dolgozni, úgyhogy elsősorban a tanulásra helyezem majd a hangsúlyt.

„Sydneyben az osztálytársaim sem született ausztrálok voltak, ha
nem bevándorló családok gyermekei, én voltam az egyetlen európai”

– A távlati tervekről a kö
zelebbiekre ugorva, az Ifjú
sági Önkormányzatban mi
lyen teendők várnak még
önre és társaira az idei tan
évben?

hogy magyarul szólalj meg.
És átéltem azt is, mekkora
előnnyel jár jól beszélni angolul. Minél több nyelvet tudunk, annyival többek vagyunk.

– Tanulmányi kirándulásokat szervezünk az általános iskolásoknak – ezek függetlenek lesznek az osztálykirándulásoktól, és összesen mintegy száz érdi diák
vehet majd részt rajtuk. Az
úti cél egy ökocentrum lesz.
A gimnazistákat pedig az
eg yik testvérvárosunkba
szeretnénk elvinni. És a már
említett, középiskolák közti
sportrendezvényeket is szeretnénk lebonyolítani. Kosárlabda, röplabda, foci szerepelne a versenyszámok
között. Ezeket még az idei
tanévben, tavasszal valósítanánk meg.

– Az Ifjúsági Önkormány
zat tagjait egy évre választ
ják. Hogy érzi, ez sok vagy
kevés?
– Szerintem pont elég. Nem
hiszem, hogy bírnék többet,
bár lehet, hogy a második évben már olyan rutinos lennék, hogy sokkal könnyebben menne… Nagyon jó ötlet,
hogy végzős diák nem lehet
tagja az Ifjúsági Önkormányzatnak, hiszen akkor
már az érettségire kell fókuszálni.

– Így utólag, hogy már lát
ja, mivel is jár a diákpolgár
mesterség, nem bánja, hogy
– Melyik program igényli belevágott?
a legnagyobb erőbefekte
tést?
– Egyáltalán nem! Sőt, nagyon örülök, hogy volt hozzá
merszem. Sok mindent tanultam ebben az évben: korábban nagyon féltem a kamerától vagy attól, hogy nyilatkozzam a sajtónak, de most
már belejöttem – az eltelt fél
évben magabiztosabb lettem.
Ajánlom is mindenkinek, aki
úgy érzi, gondjai vannak a
– Volt, illetve van-e olyan fellépésével, hogy induljon a
tervük, amit valamiért nem választáson, hiszen a bátortudnak megvalósítani?
ság nagyon fontos az életben.
– Nem teszek különbséget. Ha valamibe belevágok,
szeretném belőle a legtöbbet kihozni, így mindenre
ugyanannyi energiát fordítok. Úg y érzem, minden
programunkra eg yformán
oda kell figyelnünk.
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Forgalmirend-változások
A Bem téren és környékén a kivitelező tájékoztatása
szerint a következő forgalmirend-változásokra kell számítani. Az Iparos úton a Kádár utca–Kárpitos utca között a gyalogosok az úttesten, elkorlátozott területen, a
gépjárművek pedig egy sávon haladhatnak az M7 irányába, a járdaépítés miatt érintett szakaszon. Előreláthatóan az Iparos út M7 felé vezető oldalán a Bem köz–Kádár utca közötti szakaszon közműépítés kezdődik, amely
miatt a gyalogosforgalmat ezen a szakaszon is az úttestre terelik, ahol a külső forgalmi sávot alakítják ki számukra közlekedés céljára. A gépjárművek közlekedésére itt is csak egy-egy sáv marad, ahol zavartalanul haladhatnak. Ez az állapot ilyen formában várhatóan március közepéig marad fenn. Az M7 autópályára Budapest
felé felhajtók balra kanyarodó sávját kell továbbra is
használniuk az Érd-észak felé haladóknak is, ezért
csúcsidőszakokban a szokásosnál nagyobb torlódás várható. A Kádár utcánál lévő buszmegálló ezzel egyidejűleg kb. 40 m-rel előbbre költözik az M7 irányába. A kivitelező kéri a közlekedésben részt vevőket saját, valamint
a munkaterületen dolgozók biztonsága érdekében is,
hogy óvatosan, körültekintően közlekedjenek!

Továbbra sem járnak Érdig a fővárosi buszok

„Ellenzéki nem a városfejlesztésre”
Nem teljesülhet az érdiek több mint fél évszázados vágya, a fővárosi buszok továbbra sem
járnak majd ki Érdre, és a BKK Zrt. elutasította
azt az önkormányzati felvetést is, hogy legalább
Tétényliget vasúti megállóig hosszabbítsák meg
a 33-as autóbusz vonalát.

Az Érd Médiacentrum tavaly adta át először a magyar sajtó napja alkalmából a Pro Publicitas Díjat. Az
elismeréssel azt az érdi vagy térségi szervezetet szeretnék kitüntetni, amely az elmúlt egy évben leginkább
partner volt az itt élők tájékoztatásában. A díjazottról
az Érd TV, az Érd FM 101,3 és az ÉrdMost.hu portál
munkatársai szavaznak. Azt pedig, hogy március 15-én
ki kapja az oklevelet, az itt élők dönthetik el. A legtöbb
két újságírói szavazatot kapott szervezetre, a ÉRD Női
Kézilabda Sajtóosztályára, valamint a Csuka Zoltán
Városi Könyvtárra az ÉrdMost.hu oldalon lehet voksolni, egy IP címről 24 óránként egyszer. Az újságírók elsősorban azt értékelték, hogy egy intézmény mennyire
volt együttműködő és kezdeményező a kommunikációban, valamint, hogy tájékoztatási gyakorlatuk milyen
mértékben elégítette ki az ügyfelek, az érdiek és a sajtó
információs igényeit.
Fekete Zoltán főszerkesztő elmondta: remélik, hogy
ez a díj, azon felül, hogy komoly elismerését jelenti az
adott szervezet kommunikációs munkájának, a jövőben
ösztönzi is mindazon intézményeket, amelyek az itt élő
emberekkel, közösségekkel, valamint a helyi médiával
mindennapi kapcsolatban vannak.

tésére, a szakrendelő régi
szárnyának felújítására, a
vízelvezetésre, a záportározóra, a téglagyári terület turisztikai hasznosítására.
A baloldali ellenzék azonban nemet mondott a Modern
Városok Program elindítására, a szociálpolitikai leheMinderről T. Mészáros figyelembe, hogy nap mint tőségekre, a felújítások építAndrás beszélt múlt szerdai nap körülbelül 300 ezer em- kezésének elkezdésére, és
sajtótájékoztatóján, hozzá- ber utazik be az agglomeráci- azzal, hogy a költségvetést
fűzve: ez utóbbi javaslatot a óból Budapestre, és több mint leszavazták, nemet mondtak
városvezetés egy tavaly szep- 80 százalékuk gépkocsival. arra is, hogy a város egyáltemberi egyeztetésen fogal- A jól szervezett, integrált kö- talán működjön. Ezért úgy
mazta meg, a felvetésre pedig zösségi közlekedés, amely az gondolom, hogy a közgyűlés
február 22-én érkezett meg az agglomeráció érdekeit is fi- baloldali politikusai immár
elutasító válaszlevél.
a város ellenzékévé válT. Mészáros András
tak. Nemet mondtak a
emlékeztetett arra,
rászorulók támogatásáhogy egy-egy fővárosi
ra, az egészségügyi fejbuszjárat vonalának Érlesztésekre, az óvodák
dig történő meghosszabfelújítására, az új térfibítását már több mint fél
gyelő kamerák elhelyeévszázada szorgalmazzésére. Úg y érezzük,
za a város, ám az illetéhogy akiknek fontos ez
kesek ezt folyamatosan
a város, és úgy gondolelutasítják.
T. Mészáros András sajtótájékoztatóján ják, hogy Érdért van
– Mintha a fővárosi úgy fogalmazott: az idei az „igenek költ még mit tenni, azoknak
közlekedéséért felelős ségvetése”
egy ilyen pozitív szaldóemberek és maga a főpoljú és nagyon sok fejleszgármester nem gondolná vé- gyelembe veszi, a fővárosiak tést tartalmazó költségvegig, hogy Budapest közleke- életét könnyítené meg – hang- tésre igent kellett volna mondését könnyítené, ha a vég- súlyozta T. Mészáros András, dani – hangsúlyozta T. Mépontok az agglomerációban megjegyezve: erről sem a je- száros András.
lennének. A 4-es metró eseté- lenlegi, sem a korábbi főpol– Remélem, előbb-utóbb a
ben azért küzdenek, hogy Ke- gármestert nem sikerült meg- helyi ellenzék is részt tud és
lenföldön felszálljanak az in- győznie.
kíván venni a városfejlesztésgázók, különben nem tudnak
Február 18-án a közgyűlés ben. A jövőben is várjuk jamegfelelni az EU-s utasszám- elfogadta Érd 2016-os költ- vaslataikat – eddig azonban
minimumnak, míg ha Buda- ségvetését. T. Mészáros And- sajnos nem valósult meg az a
örsig vagy Érdig kihozták rás sajtótájékoztatóján úgy 2014-es ígéretük, hogy pozivolna a metrót, mindennap fogalmazott: az idei az „ige- tív, konstruktív ellenzék lesztele volna. Mindenki panasz- nek költségvetése”.
nek a városban – zárta szavakodik a főváros szennyezett
– Igent mondtunk a város it a polgármester.
levegőjére, de azt nem veszik fejlesztésére, az iskolák épín ÁDÁM KATALIN

Túlfolyók épülnek

Kivonulását magyarázta a baloldal

Pro Publicitas Díj

Továbbra sem kell fizetni azért, ha valaki utólagosan
kötteti rá magát a csatornahálózatra. A Pest Megyei
Kormányhivatal a közelmúltban egy törvényességi határozatot adott ki, amelyben azt az ajánlást fogalmazták meg, hogy az önkormányzatok szedjenek hozzájárulást az utólagos csatlakozásokért. A közgyűlés a
törvényességi felhívásban foglaltakkal nem értett
egyet. T Mészáros András polgármester úgy vélekedett, hogy az érdi csatornázás számára pozitív kimenetelű, hogy bárki, bármikor rácsatlakozhat az elkészült
csatornahálózatra. A Szennyvíz-hálózat Fejlesztési
Alap elsődleges célja a megépült szennyvízelvezető hálózatra történő csatlakozások elősegítése és a hálózat
továbbfejlesztése. A tavaly év végéig felgyülemlett
mintegy 48,5 millió forintot a korábban épült szennyvízhálózat korszerűsítésére fordítják. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás javaslata alapján az Ágnes utcában és az Erzsébet utcában
túlfolyók épülnek, valamint a Riminyáki és a Diósdi út
torkolatánál, a körforgalomnál a csatornát fogják kiváltani. Továbbá az alapból finanszírozzák a szociálisan
rászorulók részére az elmaradt bekötéseket.

Rendkívüli sajtótájékoztatón magyarázata az
érdi képviselő-testület három baloldali politikusa, hogy miért tüntettek kivonulásukkal a város
közgyűlésének múlt csütörtöki ülésén, azon a
napon, amikor az ország és Érd is a kommunizmus áldozataira emlékezett.
Dr. Havasi Márta (DK), a
baloldali frakció új elnöke dr.
Bács István alpolgármester
Érd tévében elhangzott nyilatkozatára reagálva kifejtette: az alpolgármester igencsak sajátos szempontból közelítette meg az eseményeket.
Visszautalt arra a decemberi
közgyűlésre, amelyen a migránsokkal kapcsolatos határozati javaslatot a baloldali
frakció nem támogatta, sőt
mélyen elítélte, hogy egyálta-

lán egy ilyen előterjesztés a
plénum elé kerülhetett. Akkor, a vita hevében az egyik
fideszes képviselő „lehazaárulózta” az állásfoglalást
„szellemileg sivárnak” nevező Szűcs Gábort. Később Havasi Márta ezt az epizódot hiányolta a közgyűlés jegyzőkönyvéből.
A DK politikusa visszautasította az alpolgármester
azon állítását is, hogy belső
„hatalmi harc” vezetett volna

ahhoz, hogy frakciójuk vezetése megváltozott. A baloldali képviselők ugyanis abban
állapodtak meg, hogy évenkénti váltásban vezetik a
frakciót.
Csornainé Romhányi Judit (Együtt) úgy fogalmazott:
„a polgármester túltolta a biciklit a közgyűlésben”, amikor
egy politikai vita csúcspontjaként az ellenzéki képviselőket
„lehazaárulózta”. E kijelentés
okán mélységesen fel vannak
háborodva, ezért jogi lépések
megtételén is gondolkodnak.
Szűcs Gábor (MSZP) február 24-ét a közgyűlés „fekete napjának” titulálta. Úgy
fogalmazott: T. Mészáros
András polgármesternek
nyilvánosan bocsánatot kellene kérnie. 
n BE

közélet
Indulnak a beruházások

Felpörög a Modern Városok Program
Érd Megyei Jogú Város közgyűlése február közepén elfogadta a 2016. évi
költségvetési tervezetét. Múlt csütörtökön pedig azokat a napirendi javaslatokat tárgyalták a képviselők, amelyekkel megkezdődhetnek a Modern
Városok Program első lépései.
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett
határozatával minden év február 25-ét a kommunizmus
áldozatainak emléknapjává
nyilvánította. Ebből az alkalomból T. Mészáros András
polgármester eg yperces
néma emlékezésre kérte a
képviselőket és a közgyűlés
vendégeit.
Ezután átadták az „Érd kiváló sportolója” és az „Érd
kiváló csapata” elismerést a
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulóinak, Bodnár Eszter magyar bajnok úszónak,
valamint a VMG B33-as kosárlabdacsapatának. Az emlékplakettet valamennyien a
polgármestertől vették át.
A közgyűlés módosította a
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A napirend tárgyalása során
dr. Havasi Márta (MSZP–
DK–Együtt) módosító indítványt nyújtott be, amelyben
kérte, hogy hozzák vissza a
napirend előtti hozzászólások
lehetőségét, valamint arra is
javaslatot tett, hogy a képviselők a jövőben jelezzék, ha
olyan témát tárgyalnak,
amelyben bárkinek személyes érintettsége van. A közgyűlés többsége nem támogatta a módosító indítványt.
Lezárták a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési

Szabályzat módosításának
véleményezési eljárását. A
dokumentáció felülvizsgálata során a főépítész és a
szakiroda meghallgatta a városlakókat és a partnerségi
viszonyban lévő szervezeteket, a felmerült kérdéseket
pedig meg válaszolták. A
HÉSZ-t többek között a Modern Városok Programmal
összefüggő új beruházások
miatt volt szükséges megváltoztatni.
Az Országgyűlés által tavaly szeptemberben módosított közbeszerzési törvény
rövidebb eljárási határidőket
és új értékelési szempontokat fogalmaz meg. E szerint
november 1-jétől nem a legolcsóbb ajánlatok kapják a legmagasabb pontszámot. Ehelyett a munkahelyteremtést,
az innovatív megoldások alkalmazását, a gazdaságfejlesztés szempontjait helyezik előtérbe. A törvényi változások miatt Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának is
új Közbeszerzési Szabályzatot kellett készítenie, amit el
is fogadott a közgyűlés 15
igen és 3 nem szavazattal.
A Modern Városok Program kezd felpörögni, s egyre
több látványos munka kezdődik. Az első 4 milliárd forintból elsőként Érd keleti felének vízelvezetési rendszeré-

Duna-parti fejlesztések

nek kiépítése és rekonstrukciója oldódik meg, ennek
végrehajtása már el is kezdődött. A következő megvalósuló programpont a Fácán közben található óvoda építése,
mely előszobája annak, hogy
a Batthyány Sportiskolából
gimnázium váljon, hisz a régi
óvoda helyére épül majd az új
iskola. A város a Modern Városok Programhoz köthető
beruházások esetében lebonyolítói szerződéseket fog
kötni a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú, a
magasépítési feladatokat
végző Városfejlesztési Kft.vel, valamint a mélyépítésű
munkákat átvevő Érd és Térsége Szennyvízkezelési Társulással. Annyira sok programot kell végrehajtania a
Polgármesteri Hivatalnak,
hogy a beruházások lebonyolítását kapacitás hiányában,
praktikus okokból átadják a
város cégeinek – áll a döntés
hátterében. Az említett vállalatok minden esetben a város
nevében fognak eljárni. A napirend során személyeskedésektől sem mentes vita alakult ki a jobb- és a baloldal
között, majd az MSZP–DK–
Együtt frakció képviselői bejelentették, hogy nem kívánják tovább folytatni a munkát. T. Mészáros András polgármester tudomásul vette,

hogy három képviselő kivonult az ülésről, s mivel a közgyűlés nélkülük is határozatképes volt, tovább folytatta a közgyűlés vezetését.
Ezt követően elfogadták a
2015–2019 közötti lakáskoncepcióról korábban meghozott határozat módosítását,
javaslatot fogadtak el a Duna
menti turizmusfejlesztési
koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés
megkötésére a Mag yar
Limes Szövetség Kulturális
Egyesülettel.
Továbbra is biztosítja a város a közfoglalkoztatási
program megvalósításához
szükséges önrészt. A kor-
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mány és a város 75–25 %-os
arányban támogatja a programot. Érden 86 közfoglalkoztatott van, ebből hatan a
Polgármesteri Hivatalban,
nyolcvanan az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél
dolgozik.
Ellenszavazat nélkül döntöttek a közgyűlés bizottságainak tavaly végzett munkájának beszámolóiról, s
nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól is.
Végül zárt ajtók mögött
döntöttek az Érd Város Díszpolgára kitüntető cím, az Érd
Városáért kitüntetés, az Érd
Város Életmű Díja és az Érdi
Tudományos Díj 2016. évi
adományozásáról, amelyeket a március 15-ei ünnepségen fognak átadni.

Képviselői vélemények
Dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) az ülést követően elfogadhatatlannak nevezte a baloldali ellenzék kivonulását. Hozzátette: jellemző, hogy erre az akciójukra éppen
a kommunizmus áldozatainak emléknapját választották.
Véleménye szerint belső harc állhat a háttérben, mivel a legutóbbi közgyűlésen éppen dr. Havasi Márta (MSZP–DK–
Együtt) kérte jegyzőkönyvbe venni, hogy egyik képviselőtársa egyes vélemények szerint hazaáruló. Azóta pedig már
ő a vezetője a baloldali frakciónak. Az alpolgármester szerint ezek után elmondható, hogy az ellenzéket a totális érzéketlenség jellemzi a kommunizmus áldozataival szemben.
Pulai Edina, a Jobbik képviselője nagyon hasznosnak nevezte a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap felhasználásával kapcsolatos döntést, véleménye szerint megint lépett egyet a
város a vízelvezetés területén. A Modern Városok Program
beindulásáról elmondta, hogy nagyon üdvözli, hogy a saját
cégeit bízza meg a város a lebonyolítással, véleménye szerint a döntés által jobb, gyorsabb és kedvezőbb munka valósul meg a jövőben.
Az ülésről kivonuló baloldali képviselők a közgyűlés után
nem kívántak nyilatkozni.

amelyek ezt az előnyt kihasz- tek abban, hogy megvalósulánálva, városunk jellegét, ar- sukat mindenképpen támoculatát is meghatározzák. gatni kell, hiszen egyrészt
Az érdi közgyűlés februári tanácskozását megEmellett fontos cél még, hogy óriási fejlődést ígér Ófalunak,
minden érdi lakos megtalálja másrészt hatalmas turisztielőző napon részönkormányzati ülést tartottak
itt a számára legvonzóbb kai vonzerőt jelent az egész
Ófaluban, amelynek kiemelt témája az egykori
programot, s így a sajátjának városnak. Ugyanakkor a betéglagyár területének fejlesztési terve volt. A terü- érezze a Duna-partot, függet- fektetőket is idevonzzák, ami
lenül attól, hogy Felső Park- az egész város gazdasági felletet kulturális, gyógy- és sportturizmus céljaira
városban vagy épp Ófaluban lendülését is eredményezi.
szeretné hasznosítani a városvezetés.
lakik.
Azt is megfogalmazták, hogy
A részönkormányzati ülés a terveket nemcsak Ófaluban,
A Duna-parti fejlesztési emelte, a jelenlegi tervek ké- résztvevői üdvözölték a fej- hanem szélesebb körben is
terv főbb pontjait Simó Ká- szítői elsősorban azt kíván- lesztési terveket, egyetértet- meg kell ismertetni a lakoroly alpolgármester (Fidesz– ták megfogalmazni, mivel tud
KDNP) ismertette. Emlékez- a város egyedi jelleget magátetett rá, hogy Érd a Modern ra ölteni. Ófalu ugyanis Érd
Városok Program keretében lelke – fogalmazott Simó Kámegvásárolta a Duna közelé- roly, hozzátéve: sajnos kevés
ben fekvő, régi téglagyár te- érdiben tudatosult, hogy valórületét, amelyet hamarosan jában egy Duna-parti városkulturális, gyógy- és sporttu- ban élnek. Olyan típusú fejrizmus céljaira hasznosíta- lesztéseket kell tehát megva- A Duna-parti fejlesztési terv főbb pontjait Simó Károly alpolgármes
nak. Az alpolgármester ki- lósítani ezen a területen, ter (középen) ismertette

sokkal, hogy megértsék és
elfogadják: ez a fejlesztés az
egész város érdekében történik, fontos, hogy a többség
sajátjának érezze a projektet.
Antunovits Antal, a részönkormányzat elnöke bejelentette: noha nem a fejlesztési terv része, de a városrész
lakosainak sokat számító,
egyéb munkálatokat is elvégeznek még ebben az évben.
Így többek között a város idei
költségvetésében elkülönítettek 60 millió forintot a hideg
vizes kút teljes felújítására,
amely természetesen magában foglalja az artézi kút régen várt újjáépítését is. Ezenkívül másfél millió forintot
fordíthatnak műemlékeik
megóvására, ebből jut majd
forrás a kápolna és a pince
felújítására is. 
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László Péter: Hogy vagy?
Hogy vagy?
Jól. És ön?
Na, de most komolyan.
Komolyan jól vagyok.
Na jó, megkérdezem még egyszer. Hogy vagy?
Jól. Mondtam már. Csak egy
kicsit zavart, vagy nem is tudom…
Zavart?
Igen, zavart. Vagyis nem is én
vagyok zavart, hanem úgy az
egész.
Az egész mi?
Az egész világ, vagy nem is tudom, mi ez, amiben élünk.
Miért, szerinted miben élünk,
ha nem a világban?
Hát, nem is tudom. Talán egyfajta akaratban. Igen, azt hiszem, ez a jó szó.
Akaratban? Kifejtenéd?
Hát egy fenntartott látszatban
élünk, nem? Gondoljon csak
bele! Egy olyan látszatban, amit
saját magunknak tartunk fent.
Egymásnak.
De ez a látszat nem tetszik neked?
De. Vagyis nem. Nem vagyok
biztos benne, hiszen még nem
éltem eleget ahhoz, hogy tets�szen vagy ne tetsszen. De az biztos, hogy az nem tetszik benne,
hogy csak egy akarat. Mert így
olyan hiteltelen.
Hiteltelen?

Hát igen. Mondok egy példát:
maga szerint az összes ember,
aki beállított magának trikolór
profilképet, tudja, hogy kik és
miért tették azt, amit tettek?
Nem. Csak látták, hogy mindenki beállította, és hallottak róla
egy-két szót, és kitették, nehogy
lelketlennek nézzék őket.
Ez egy kicsit erős megfogalmazás, nem gondolod?
Erős? Nem, nem hinném. Mert
oké, elismerem, én is borzasztónak tartom azt, ami Párizsban
történt, de ettől függetlenül szerintem én jobban együtt tudok
érezni azokkal a családokkal,
akiknek a szerettei ott voltak
vérbe fagytak, mint azok, akik
divatból beállítottak egy pirosfehér-kék zászlós képet.
Miért tudnál te jobban
együttérezni?
Mert tudom, milyen érzés.
Mi?
Ha elvesztesz egy közelálló rokont vagy ismerőst.
Honnan tudod?
Mert tudom és kész.
Semmit nem ér az egész, ha
nem mondod el, hogy honnan tudod.
Nem mindegy az magának?
Nem. Az orvosod vagyok és
tudnom kell.
Dehogy kell. Csak akarja itt
játszani nekem a Good Will

PARKVÁROSI
MÉRNÖKI IRODA
• a gondolattól a beköltözésig •
• tervezés hivatali és szolgáltatói ügyintézés •
• teljes körű kivitelezés •

329157

a lakosság szolgálatában
Érd, Iparos utca 92/A • Telefon: +36-30-552-7545

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

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-ért
rték
t arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakt
ktárkészlet
t
kzati Hőszigetelő rendszer

λD=0,039 W/mk!

Homlokzati kőzetgyapot
Hőszigetelő rendszer
1,5 mm-es szilikon vakolattal
5 cm 2900 Ft/m2
6 cm 3175 Ft/m2
7 cm 3450 Ft/m2

8 cm
10 cm
12 cm
4 cm
6 cm
8 cm
20 cm

3725 Ft/m2
3925 Ft/m2
4728 Ft/m2
5260 Ft/m2
5792 Ft/m2
6325 Ft/m2
6859 Ft/m2

λD=0,037 W/mk

1724 Ft/m2
1879 Ft/m2
2034 Ft/m2
2189 Ft/m2
2439 Ft/m2

12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

2747 Ft/m2
3035 Ft/m2
3333 Ft/m2
3631 Ft/m2
3929 Ft/m2

329891

1,5 mm vakolattal

5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm

Hunting-os pszichológust. Pont
telibe szarja, hogy mit érzek
vagy hogy mit honnan tudok.
Ez nem igaz. Azért lettem orvos, hogy segítsek a bajbajutottakon és a segítségre szorulókon.
Ja. Meg a jó gázsi miatt.
Még mindig nem válaszoltál.
Honnan?
Onnan, hogy kilencéves koromban én találtam rá anyám
véres hullájára a konyhapadlón,
ami mellett ott feküdt apám, és
az agyának a darabkái. Most
boldog?
Nem. Nem vagyok az. Hogy
történt?
Hagyjon békén engem, jó? Elég
lesz mára ennyi.
Nem hagylak békén. Hogy történt?
Hogy dögölnél meg, hagyjál
már békén, te szemét állat!
Hogyan?
Apám szerette a piát. Anyám
meg engem szeretett nagyon.
Viszont a hegeimet nem, szóval
mindig a védelmemre kelt.
Egyik nap apám nem teljesen
izolált állapotban ért haza, és
egyből nekem esett. Először
csak verbálisan, aztán a borosüveggel. Anya bezavart a kisszobába, és elkezdtek vitatkozni. Anyámnak esélye sem volt.
Miután apa rájött, mit tett, és
meglátta az arcát a konyhakövön elterülő vértócsa tükrében,

nem bírt megbocsátani annak,
akit látott, és magával is végzett.
Sajnálom, erről nem tudtam.
Sajnálja egy lószart! Ez is csak
látszat. Hogy sajnálja. Ugyan
hogy sajnálhatná? Nem is ismerte őket. Üres szavak.
Komolyan sajnálom. Nem látszatból mondom.
Oké. Végeztünk most, hogy kisírtam a lelkem magának?
Még nem. Még tudni akarom,
mi bajod van a világgal.
A világgal? Semmi. Csak az
akart világgal.
Az milyen? Dühítő?
Igen. Dühítő.
És most dühös vagy?
Nem. Már nem.
Volt, hogy az voltál? Volt, hogy
minden dühített ebben az akart
világban?
Maga szerint miért vagyok itt?
Mert megnyugtatott?
Jogos. Tudja mit? Szerintem
maga egy intelligens ember, de
ne akarjon más lenni. Nem kell
másnak lennie.
Nem akarok más lenni. Csupán szeretném, ha az emberek

nem akarnának egy világi átverésben élni.
Átverés?
Igen az. Magunkat verjük át.
Hiszen nincs világbéke. Nincs
demokrácia. Nincs olyan, hogy
egyenlőség. Igazából mára a
legtöbb szó, aminek saját mondanivalója volt, mára már csak
egy távoli fogalom valami olyanra, ami nem olyan.
Milyen szavak?
Béke. Együttérzés. Egyéniség.
Tisztesség. Becsület. Hogy csak
egy párat említsek.
Ezek nagyon nagy szavak.
Sablonosak.
Igen. Szerintem is. Épp ez a
baj. Régen ez nem így volt.
Honnan tudod?
Nem tudom, de valamikor valakik valamire megalkották
ezeket a szavakat. És nem arra,
amire ma a legtöbb ember használja.
Magára.
Pontosan. Magára.
Lejárt az idő.
Le.
Akarsz még beszélgetni?
Igen. Hogy van?

A Szepes Gyula Művelődési Központ a magyar kultúra
napja alkalmából hirdette meg „Így írunk mi” című pályázatát. Lapunkban folyamatosan közöljük a nyertes pályamunkákat. Ez alkalommal a 14–18 éves korosztályban
harmadik helyezést elért László Péter írását adjuk közre,
aki a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója.

Kapos-Art az Érdi Galériában

Ember a lét és a nemlét pengeélén eg
Zsigerből alkot, elsősorban az érzéseit, indulatait
adja ki magából. Minden játszik nála, ami atipikus,
ami szabálytalan és felbolygatja a néző lelkületét
– így fogalmazott Szombathy Bálint művészeti író,
aki Vörös András festőművész érdi tárlatát ajánlotta az érdi közönség figyelmébe.
Egy autóbusznyi, a művészet iránt érdeklődő fiatallal
együtt érkezett városunkba
múlt pénteken Vörös András,
a Kapos-Art Képző- és Iparművészeti Egyesület tagja,

akinek február 26-án Így címmel egyéni kiállítása nyílt a
Városi Galériában.
– Így fest, úgy fest vagy
amúgy fest, Vörös András sohasem unalmas! – kezdte a

tárlat szakmai értékelését
Szombathy Bálint vajdasági
magyar költő, képzőművész,
művészeti író. – Általában
mégiscsak így fest: gazdag
festékfelvitellel, csorgatással,
nagy gesztusokkal – állapította meg, hangsúlyozva,
hogy a kiállító alkotó egyáltalán nem bíbelődik a finom
részletekkel, nem cizellál, hanem kíméletlenül belecsap a
dolgok közepébe. Poétikája a
80-as évek új, vad festészetében gyökerezik, amely elveti

grafitos Homlokzati
Hőszigetelő rendszer
1,5 mm vakolattal
5 cm 1874 Ft/m2
6 cm 2059 Ft/m2
7 cm 2244 Ft/m2

8 cm 2429 Ft/m2
10 cm 2799 Ft/m2
12 cm 3179 Ft/m2
14 cm 3549 Ft/m2
6 cm 3919 Ft/m2
8 cm 4289 Ft/m2
0 cm 4659 Ft/m2
λD=0,031 W/mk

További akciónk: facebook.com/Concordia-Therm Kft.
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva

Az árak szeptember 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Vörös András (balra), Szombathy Bálint (középen) és Kéri Mihály, a galéria művészeti vezetője köszön
ti a megnyitó résztvevőit

kultúra
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Szelfipályázat a Szepesben

Divat, nárcizmus vagy új műfaj?
A digitális technológia világméretű térhódításával
korábban nem ismert, új műfajok is születtek, mint
amilyen a saját magunkról készített fénykép, a
szelfi, amely az okostelefonok, tabletek elterjedésével vált egyre népszerűbbé. Ma már milliók, fiatalok és kevésbé fiatalok élnek az önfotózás lehetőségével, ezért az érdi kultúrház az idén pályázatot
is hirdetett ebben az új fotográfiai műfajban.
fénykép. A szelfi legfőképpen
az okostelefonok elterjedésével hódított teret, noha a digitális fényképezőgépek többsége is alkalmas önfotózásra,
csak kissé bonyolultabb a folyamat. Az önarcképfotó tulajdonképpen a közösségi oldalakon vált igazán népszerűvé,
hiszen mindössze pár kattintással, pillanatok alatt világgá kürtölhető az abban a minutumban megörökített, aktuális fénykép.
Az önkifejezésre való igény
mindenkiben megvan, a szelfi
pedig – sokak szerint – kiválóan alkalmas arra, hogy a legszebb arcunkat mutassuk
meg, hiszen látjuk is, amit

kenységük, munkájuk közben, társaik, barátaik, családjuk körében is készíthetnek önarcképfotót.
Elsősorban a kreativitást és
az önkifejezés eredeti megoldásait díjazzák. Képet bárki
küldhet, bárhonnan, de egy
pályázótól maximum 3 fotót
fogadnak, a felvételek pedig
készülhetnek telefonnal, fényképezőgéppel minden technikai kötöttség nélkül. Fontos

viszont, hogy minél nagyobb
felbontásban szülessenek,
hogy kiállításra alkalmas
nyomatok készülhessenek belőlük. Mindegy, hogy jót vagy
rosszat gondolnak az önfotózásról, itt a lehetőség, hogy
kipróbálják magukat ebben a
műfajban!
A pályázat részletei a
https://w w w.facebook.com/
events/1548768555452573/ oldalon olvashatók. 
n BE

HIRDESSEN ÖN IS AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

gyensúlyozva
az akadémiai tudás merev
ábrázolásait. Egyedül az emberi hitelesség mérvadó a számára, nem pedig a festőiskolák stílusa. Nem kíván a főáramba beolvadni, nem akarja „rendbe szedni” magát egy
úgynevezett konszolidált és
betokozódott világban, hanem kitart a saját hite mellett.
Művészi szemléletét a nem
kommersz, lázadó kívülállót
hirdető alternatív zene, illetve
a rút esztétikája, a felforgatás
anarchista szellemisége befolyásolta leginkább. Művei az
embert állítják elénk, a maga
pőre mivoltában, kiélezett
drámai szituációiban, a lét és
a nemlét pengeélén egyensúlyozva – mutatott rá a szépségkutató művészeti író.
Vörös nem hunyja be elegánsan a szemét, nem menekül édeskés tájakba vagy
spekulatív valóságon túliságba. Az ő képei nem eltakarnak és szépítenek, ellenkezőleg: durván, köntörfalazás nélkül szembesítenek
bennünket a jelenkor egyre
inkább talajt vesztett, sebzett
érző emberével, önmagunk-

Elsősorban a kreativitást és az önkifejezés eredeti megoldásait dí
jazzák

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban
ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: ertekesites@erdiujsag.plt.hu
Tel.: 06-23-520-117
KERESSE MINDEN HÉTEN A POSTALÁDÁJÁBAN!

A művek többnyire cím nélküliek, a befogadóra bízza, milyen gon
dolatokat, érzelmeket ébresztenek benne
kal, a világunkkal. Azzal a
világgal, amelyben egyre
rosszabbul érezzük magunkat, de amelyet éppen mi formáltunk ilyenné. Piktúrája
csordultig van emberi, erkölcsi és a kommunizmust a
velejéig érintő, egzisztencialista kérdésekkel. A szépséget nem a szalonokból hozta
ki, hanem a maróan grimaszos felismerésekben, amelyeket sokszor a rútban, a
visszataszítóban, a fájóan
valósban láttat meg, s amelyekhez egyéni léte adja a
forrást.
Szombathy Bálint szerint
Vörös András mindvégig az
az ember maradt, aki nem hazudtolta meg valamikori én-

jét, ifjúkori önmagát, nem voltak művészetében látványos
kanyarok, szégyellni való
pálfordulások, mindvégig kitartott eredeti hite mellett.
Immár negyven esztendeje
közvetlen, egyenes, lényegre
törő és hittel teli, idealista művész. Érzelmei nyíltak, akárcsak gondolatai. Nem méricskél, nem szerepet játszik, csupán önmagát adja, s a szája
szegletében mindig ott van
egy kis játékos mosoly...
Keressék ezt a mosolyt Vörös András ösztönöket felszabadító, széles aspektusokat
suhogtató vásznain! Kiállítását március 19-ig tekinthetik
meg az Érdi Galériában.
n BÁLINT EDIT

fat e l e p
Kiváló minőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különböző méretekben.
Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

330478

A Szepes Gyula Művelődési
Központ az idén nagyobb teret
kíván szentelni a fényképezésnek, ezért kiállítási alkalmainak nagy részében a fotográfia műfajai kapnak főszerepet. Ebbe a koncepcióba illeszkedik bele a napokban
meghirdetett szelfipályázat,
amelyre március 27-ig várják
az ötletesebbnél ötletesebb
pályamunkákat. A felvételek
készülhetnek telefonnal vagy
fényképezőgéppel, minden
technikai kötöttség nélkül.
De mi is az a szelfi? Egyesek
„önfotónak” fordítják az angol
eredetű szót, de talán kifejezőbb az önarcképfotó, azaz a
saját magunkról készített

megörökítünk! Persze, vannak, akik úgy szeretnék felhívni magukra a figyelmet,
hogy elsősorban a vicces, a
nevetséges, netán a megbotránkoztató és a meghökkentő
helyzeteket keresik, ezért
ilyen fotókat közölnek magukról. Így vagy úgy, tény, hogy a
szelfi hétköznapjaink egyik
legnépszerűbb műfajává nőtte
ki magát. Technikája bárki
számára hozzáférhető és pillanatok alatt elsajátítható.
Sok esetben – bár önarcképfotó készül – egy-egy háttérnek,
aktuális környezetnek nagyobb a jelentősége, mint magának az arcképnek.
Bár egyesek szerint csupán az önimádó ifjúság hóbortja, mások meg úgy vélik,
hogy narcisztikus jelenség, a
szelfi mégis egyre inkább jelen van nemcsak a kamaszok, hanem a felnőttek életében is. Éppen ezért a Szepes
Gyula Művelődési Központ 18
év alattiak és a 18 év felettiek
kategóriájában hirdette meg
a szelfipályázatot, amelyre a
jelentkezők kedvenc tevé-
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PROGRAMOK
2016. március 11.
18.00 Fáklyás Felvonulás
az Érdligeti általános Iskolából
a Tállya utcai 1848-as emlékműhöz

FILM

március 15.

2016. március 15.
10.00 koszorúzás az érdligeti 1848-as emlékműnél. Közreműködnek:
vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület;
Pergel Antal történész; Harmónia Vegyes Kar – karnagy: Dömötör Zsuzsanna
10.30 TÉrzene a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt.
Közreműködik: a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara
karnagy: Zwickl Ágoston

11.30 ÜnnepI megemlÉkezÉs és Érd Megyei Jogú Város díjainak,
kitüntetéseinek átadása a Szepes Gyula Művelődési Központban
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Erdélyi Áron, Érd Megyei Jogú Város diák-alpolgármestere
Az ünnepi műsor vendégei: a Forrás és az Apróforrás Néptáncegyüttes,
az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium kórusa – karnagy: Hornyák Tamás

Kárpátok bércei
A „Kárpátok bércei” című
film arra vállalkozik, hogy
bemutassa a vadregényes
Kárpátok világát. Nagy Balázs geográfus kalauzolásával, Dányi Krisztián
szöveges aláfestésével, a
hegység bérceire hágva és
völgyeibe szállva, megismerhetjük ezerarcú tájait,
földtani viszonyait, élővilágát, körbejárhatjuk gyönyörű vidékeit. Megtudhatjuk,
hogy a Kárpát-koszorú
nemcsak természetföldrajzi, de történelmi és kulturális szempontból is világokat
választ el egymástól. Hogy
egy évezreden át a Magyar
Királyság természetes határát képezte, de természeti
viszonyai ma is meghatározzák az itt élők életmódját: amióta az ember meghódította, benépesítette,
nemcsak lakóhelyéül, hanem megélhetésként is
használja. Fát termel ki a
felszínről, ásványokat, fémeket keres a mélyben, a
feltörő gyógyvizeket élvezi,
állatait kihajtja a friss, dúsfüvű legelőkre, de napjaink-

ra a hegyvonulat szinte valamennyi hegysége páratlan turisztikai jelentőséggel is bír.
Nagy Balázs szavaival:
„Olyan mozaikos hegyvilágban járunk, amely egyedülálló Európában. Egymás mellett egészen különleges jellegű hegyvonulatok
húzódnak, és ez az a változatosság, ami gyönyörködtet.” Ahogy nézzük a mesebeli szirteket, szurdokokat,
vakító hóval borított hegycsúcsokat, zöldellő réteket,
kövek közül kibújó színes
virágokat, patakokat, vízeséseket, tavacskákat, hegyi állatokat, barlangi csillogó cseppkőképződményeket, úgy érezzük: de jó lenne ott lenni e csodák között!
Húzzuk hát fel képzeletbeli
bakancsunkat, és vágjunk
neki ennek a nagy kalandnak, amely felejthetetlen élmény lesz!
Ezt a gyönyörű természetfilmet is megtalálhatják a Csuka Zoltán Városi
Könyvtár Zenei Könyvtárának állományában.

hely, történet
Adalékok Jovicza Ignác portréjához

Egy száz éve írt levél
Jovicza Ignác (†1971) Budapesten született 1880. április 2-án, horvátországi
eredetű családban. „Gyermekkorát és iskoláztatásának első éveit a kies
fekvésű Fejér megyei községben, Érden töltötte.” Budapesti tanítóskodása
idején is a nyári szünetekben Érd volt a kedvelt tartózkodási helye.
Szerteágazó érdi vonatkozású tevékenységéről többen, több helyütt is beszámoltak, aktívan részt vett az
érdi közéletben, közreműködött a Kaszinó megszervezésében, a II. Lajos király tiszteletére készült emlékmű

tam az Országos Széchényi
Könyvtárban egy két és fél
oldalas, kézzel írt bemutatkozó levél formájában, amelyet Jovicza Ignác az első világháború idején, 1916-ban
Gyulafehérvárról írt Gulyás
Pál egyetemi magántanár, a

alapítója és szerkesztője) a
Tanoncok Lapját.”
Sokirányú érdeklődését
bizonyítja, hog y később
újabb képzettséget szerzett:
„1913–14-ben elvégezve
Horti Pál iparművész-tanár
díszítő és sokszorosító rajz-

Részlet az 1916-ban Gulyás Pál egyetemi magántanárnak írt leveléből
felállításában, a betonút
megépítésében. Lelkesen
kutatta a település múltját,
több helyütt ásatásokat végzett. Leginkább a hajdani
Szapáry-kastély, ahogy ő nevezte, az „érdi Akropolisz”
története érdekelte. Újból
feldolgozta a helyhez fűződő
Szapáry-mondát, és ifjúsági
regényt írt „Sárkány Ambrus kincsesládája” címen
(Jovicza Sándor néven).
Egyik legnagyobb érdeme a
Fundoklia-völgy régészeti
értékeinek közkinccsé tétele
volt. Patyi Vilmossal és Kerékgyártó Árpáddal az ősidőkre jellemző növényzetet
és orrszarvú-, vadló-, medve-, mamut-, hiénacsontokat
ta l á lta k .
19 6 3 – 6 4 - b en
Gáboriné Csánk Veronika
ásatásai nyomán kibontakozott a nyílt színi vadásztelep, amely Európa-hírűvé
vált. Jovicza Ignác a feltárt
leleteket összegyűjtötte és
Ófaluban a Halla-házban
(Római út 24.) állította ki,
1963-tól. 1970-ben „Érd története és műemlékei” címen
illusztrált kötetben összegezte kutatási eredményeit.
Jó rajzolóként sok értékes
emléket megörökített, a török minaretet, az első érdi
templomot, a sóházat, a csepegtetőköveket. Mindezekkel elévülhetetlen érdemeket
szerzett az érdi helytörténet
kutatása terén.
E sokrétű személyiség
többirányú tevékenységét
kutatva új forrásra bukkan-

Magyar Nemzeti Múzeumhoz
tartozó Széchényi Könyvtár
könyvtárosa számára, egyes
szám harmadik személyben.
Ebben számos fontos adatot
közöl magáról, a következőkben ezt idézem, néhol magyarázatokkal kiegészítve.
„1900-ban a budapesti állami elemi iskolai tanítóképző elvégeztével a székesfőváros szolgálatába lépett. […]
szerkesztette öccsével,
Jovicza Istvánnal (jelenleg
omahai nyomdatulajdonos,
több amerikai magyar újság

tanfolyamát, a székesfőváros
egyik inasiskolájában is tanítást vállalt.” Alkotásait
többször kiállították, a Pécsi
dóm című festménye például
szerepelt a Nemzeti Szalon
téli kiállításán 1914. december–1915. januárban (erről
kiállítási katalógus is tanúskodik).
Szépirodalommal is foglalkozott, számos elbeszélést,
költeményt írt, többnyire álnéven:
„1909–13-ban a Hazánk c.
napilap külmunkatársa s

Jovicza Ignác helytörténeti múzeuma

Jovicza Ignác (1880–1971) a pe
dagógia, a szépirodalom, a
helytörténet körében is példaér
tékűt alkotott
mint ilyen, Ilosvai Sándor
néven irt elbeszéléseket és
verseket. Ug yanebben az
időben jelentek meg népies
elbeszélései a Magyar Néplap cimű újságban.
Tanüg yi, szépirodalmi
cikkei jelentek meg a következő lapokban: Budapesti
Hírlap, Pécsi Közlöny, Nemzeti Iskola, A tanító, Alföldi
Közlöny, Új Élet, Népművelés, A gyermek, Népnevelők
Lapja, Magyar Tanítók Turista Közlönye, a Gyermektanulmányi kiállítás Naplója stb. (Álnevek: Jenői, Jenői
Sándor, Ilosvai Sándor,
Tuladunai, Jovicza I. Sándor, J. I.).”
Széles látókörét utazásainak is köszönhette, „mint
turista, a hazai föld megismerése után bejárta Európa
tetemes részét”. Utazásai
során gyűjtött tapasztalatai
alapul szolgáltak tanügyi és
egyéb írásaihoz.
„Az 1912-ik évtől kezdődőleg a székesfővárosi Pedagógiai Szemináriummal
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kapcsolatos gyakorló-iskola tanítója. Ug yanez év
őszén a főváros hatósága
kiküldte őt Rákos István,
Vitkovszky Sándor, Erős
Jenő és Migray József társaságában Charlottenburgba,
a Seinig Oszkár vezetése
alatt álló nyolcosztályu elemi (munka-)iskola tanulmányozására. Tapasztalatai
alapján írta meg a »Munka
iskolája« c. vezérkönyvét,
melyben hadat izen a »szavak iskolájának«, s ehelyett
a cselekvő oktatás bevezetését sürgeti.” Az elméleti
fejtegetéseken kívül g yakorlati útmutatást ad a
munkaiskola megszervezéséhez, berendezéséhez. E
művét A Gyermek c. folyóiratban Bors Jolán mutatta
be, hangsúlyozva, hog y
Jovicza nem a munka eredményét tartotta fontosnak,
hanem azt a lelki folyamatot, melyet a g yermek a
munka megkezdésétől annak befejezéséig átél. Műve
illeszkedik az 1910-es években elterjedt reformpedagógiai irányzatok sorába.
Jovicza levelét az I. világháborúig megjelent pedagógiai munkái felsorolásával
zárja: „Utmutatás az irás és
olvasás jelképes és szótagolvasó eljárásához. 1903 és
1904.; Jelképes mozgatható
betük. Mühlbeck Károly színes képeivel, Czike I. közreműködésével. 1910.; Vezérkönyv az írás és olvasás tanításának használatosabb
eljárásaihoz. Irták: Csáky
Elemér, dr. Jablonkay Géza
és Jovicza I. Sándor. 1910.;
Felnőttek könyve (analfabéták számára), a Kath. Népszövetség kiadása. 1908.;
A munka iskolája. A cselekvő oktatás elmélete és gyakorlata az elemi iskolában.
Ozorai Frigyes dr. előszavával, A Rozsavölgyi cég kiadása. 1914.”
Életében törést jelentett
az első világháború: „1915
tavaszán mint népfölkelő
önkéntes hadiszolgálatra
behivatott”.
Eddig az önéletrajz, melynek publikálás révén újabb
adatokkal bővülhet a tudásunk egy jeles pedagógus
életéről, munkásságáról. S
bár a levél 1916-ban íródott,
így belőle Jovicza élete első
szakaszáról kaphatunk
csak információkat – tudvalevő, hog y munkássága a
következő évtizedekben is
termékeny maradt, a pedagógia, a szépirodalom, a
helytörténet vonatkozásában is példaértékűt alkotva.
Vasné dr. Tóth Kornélia
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig
10-től 18 óráig, hétvégén rendezvénytől függően, a rendezvény
előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
PROGRAM
FURULYÁS PALKÓ
A Kolompos együttes műsora
Március 6-án, vasárnap 11 órakor
KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Legyen tél!
A Duna-Art Fotóklub tagjainak
közös kiállítása

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
A Csuka Zoltán-pályázat
díjkiosztója
Vendégszerepel a Szirmok Női
Kar
Március 4-én, pénteken 18 órakor
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
KERTBARÁT KÖR
www.foldrajzimuzeum.hu
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
info@foldrajzimuzeum.hu
u. 2.
Nyitvatartás: Keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig
Minden páros pénteken 17 órakor
„Csillagvirág Túra”, kirándulás PROGRAM
a Beliczay-szigetre
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Találkozás: Érd, Ófalu Termál
Palotaforradalom Erdélyben –
Hotel parkolója
a hazatelepülő főnemesség a
Bővebb tájékoztatás a 30 549
restitúció útvesztőiben
4230 telefonszámon
Dr. Margittai Gábor író, szerkeszMárcius 6-án, vasárnap 10 órakor
tő előadása
KÉZMŰVESKLUB
Március 22-én, kedden 17 órakor
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Minden harmadik szombaton 10 órától
Magyar utazók, földrajzi
felfedezők

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
Minden szerdán 14 órától

A Kárpát-medence tudományos feltárói

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Nébald Krisztina hímző
kiállítása
Megtekinthető április 1-jéig

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától

KAMARATEREM
Így látnak a drónok
Stokker Tamás és Kiss Balázs
fotókiállítása
Megtekinthető március 9-ig

BABASZÍNHÁZ
Szivárványmese
A Bábrakadabra Bábszínház előadása 6 hónapostól 3 éves korig
Március 17-én, csütörtökön 10 órakor

KLUBÉLET

GYEREKKONCERT
Állati zenés ABC
Bíró Eszter koncertje
Április 16-án, szombaton 16 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet,
Enikő u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 órakor
GUZSALYAS KÉZIMUNKA
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

ELŐZETES

A Szepes Gyula Művelődési
Központ termei bérbe
vehetők kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23 365 490/105.

Jelentkezés:
A Sz. Gy. Művelődési Központban, a kórus
próbatermében, minden szerdán 18.00-tól.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

328116

A 15 éves Harmónia Vegyeskar felvételt
hirdet kóruséneklést kedvelők részére.
Szoprán, alt és kiemelten a
Tenor és Basszus szólamokba.

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
Valamennyi kiállítás megtekintésére jogosító teljes árú
jegy 1000 Ft, a kedvezményes
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési díj
3000 Ft kiállításonként.

A múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe
vehető kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036.

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

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI
KÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
PROGRAM
FELNŐTT KÖNYVTÁR
Könyvbemutatók
Kovács István: Honvédek, hírszerzők, légionisták
Rosonczy Ildikó: Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
Március 9-én, szerdán 17 órakor
Alkotó kolléga sorozat
Márai Veronika gobelinekből
összeállított kiállítása
Megtekinthető március 16-ig
GYERMEKKÖNYVTÁR
Kreatív Kedd: Húsvétváró
Március 8-án, kedden 14 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

A víz világnapja foglalkozások
Húsvétváró kreatív foglalkozások
Márciusban folyamatosan
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!
ZENEI KÖNYVTÁR
Tavaszváró
Zenés foglalkozás óvodásoknak
és kisiskolásoknak
Márciusban folyamatosan

2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail:
erdigaleria@gmail.com
Tel.: 06 23 360 143
A Galéria vasárnap és hétfő
kivételével nyitva 10–18 óráig
Így
Vörös András festőművész kiállítása
Megtekinthető március 19-ig

BaBaszínház
2016

Belépőjegy: 900 Ft.

műsor

TAVASZ

Különösnek tarthatnánk, és azt gondolhatnánk, a kicsi babák még nem értik a
színházat, miért vinnénk hát őket színházi programra.
A babaszínházi programokat szervező színházak sok-sok boldog és a színházi előadáson magát komfortosan érző babát és szülőt látnak. Az esztétikai élmény, annak közös
megélése, majd az otthoni felidézése s újraélése a csecsemő–szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban segíti talán a leghatékonyabban az
érzelmi és értelmi fejlődést.

Március 17-én, csütörtökön 10 órakor

SZIVÁRVÁNYMESE

BABAElőAdÁS –6 hónapostól 3 éves korig, 20 perc előadás
és 20 perc játék – énekes-verses füzér a legkisebbeknek. A kedves, narancsszínű Pompon a színekhez kapcsolódó mondókákkal és játékokkal mutatja be a kicsiknek a szivárvány hét színét.
Felnevel egy rózsát, találkozik a Nappal, lubickol a tóban, zöldet, narancsot és lilát kever. Végül előkerül a türkiz...

Április 14-én, csütörtökön 10 órakor

A HÁROM KISCICA

BABAElőAdÁS – 6 hónapostól 3 éves korig, 20 perc előadás
és 20 perc játék. Szutyejev: A három kiscica című közismert
meséje nyomán készült babaelőadás, mely a bábok játékos
mozgásával, gyönyörködtető megjelenésével, felcsendülő különös hangokkal és régen ismert dalokkal szórakoztató mind
a picik, mind nagyobb testvéreik számára.

A BáBrAkAdABrA BáBSZínháZ előadásai

Március 7., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 V ilágjáró Esték – Tasmania
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
20:00 M
 egigézve – Halálra rémülve
színes, magyarul beszélő, angol-új-zélandiausztrál filmdráma
R: Michael Langhlin
21:40 Fogadóóra
kérdezzen a polgármestertől
22:10 Mozgás sportmagazin
22:40 Fény-Kép kulturális magazin
23:10 Világjáró Esték – Tasmania
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
Március 8., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Vámos Miklós beszélgető műsora
48. rész
20:55 Mozgás sportmagazin
21:25 V ilágjáró Esték – Tasmania
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
21:55 G lobo Világjáró 11. rész
22:25 Fény-Kép kulturális magazin
22:55 Polgár-társ vallási, nemzetiségi, civil
társadalom
23:25 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
Március 9., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 Polgár-társ vallás, nemzetiség, civil
társadalom

20:30 Fogadóóra
kérdezzen a polgármestertől
21:00 J ézus Krisztus horoszkópja
színes, magyar filmdráma
R: Jancsó Miklós
16 éven felülieknek!
22:30 Vámos Miklós beszélgető műsora
48. rész
23:25 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
Március 10., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 G lobo Világjáró 11. rész
20:00 Fogadóóra
kérdezzen a polgármestertől
20:30 Tea két személyre 49. rész
21:00 S ztárportré 36. rész
21:30 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
22:00 Mozgás sportmagazin
22:30 Fény-Kép kulturális magazin
23:00 Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
23:30 Híradó
23:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
Március 11., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
20:00 S zörnyek évadja
színes, magyar filmdráma
R: Jancsó Miklós
21:30 Híradó
21:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
22:00 Tea két személyre 49. rész
22:30 Mozgás sportmagazin
23:00 Fogadóóra
kérdezzen a polgármestertől

HÉTFŐ
06.00	Napos oldal Ölvedi Rékával
	
Az Érd FM 101.3 reggeli információs műsora
	Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	Heti menüism.
12.00	Tánczenei koktél
14.00	Hazafelé Bálint Lászlóval
	Az Érd FM 101.3 délutáni információs műsora
18.00	Zene óra
	Popzene mindenkinek
19.00	Sztárportré– sztárok a mikrofonnál
20.00	Kis esti zene

10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	Bigyó ism.
12.00	Tánczenei koktél
14.00	Hazafelé Bálint Lászlóval
	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	Rockbarlang Gidófalvi
Attilával

KEDD
06.00	Napos oldal Ölvedi Rékával
	
Az Érd FM 101.3 reggeli információs műsora
	Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	Sztárportré ism.
12.00	Tánczenei koktél
14.00	Hazafelé Bálint Lászlóval
	Az Érd FM 101.3 délutáni információs műsora
18.00	Zene óra
	Popzene mindenkinek
19.00	Bigyó
	
Az Érd FM 101.3 technológiai
magazinja
20.00	Kis esti zene
SZERDA
06.00	Napos oldal Ölvedi Rékával
	
Az Érd FM 101.3 reggeli információs műsora
	Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

CSÜTÖRTÖK
06.00	Napos oldal Ölvedi Rékával
	
Az Érd FM 101.3 reggeli információs műsora
	Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	Filmszerész ism.
12.00	Tánczenei koktél
14.00	Hazafelé Bálint Lászlóval
	Az Érd FM 101.3 délutáni információs műsora
18.00	Zene óra
	Popzene mindenkinek
19.00	JazzPresszó Birta Mikivel
	
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00	Hallgass hazait – magyar zenék
magazinja
PÉNTEK
06.00	Napos oldal Ölvedi Rékával
	
Az Érd FM 101.3 reggeli információs műsora
	Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	JazzPresszó ism.
12.00	Tánczenei koktél
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23:30 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
Március 12., SZOMBAT
19.00 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 12. rész
20:00 Polgár-társ
vallás – nemzetiség – civil társadalom
20:30 Világjáró Esték – Tasmania
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
21:00 Mozgás sportmagazin
21:30 É rdi Panoráma heti események
összefoglalója
22:00 Jézus Krisztus horoszkópja
színes, magyar filmdráma
R: Jancsó Miklós
16 éven felülieknek!
23:30 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
Március 13., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 49. rész
20:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Szörnyek évadja
színes, magyar filmdráma
R: Jancsó Miklós
22:00 Csak tükörben
22:10 Világjáró Esték – Tasmania
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
22:40 Polgár-társ
vallási, nemzetiségi, civil társadalom
23:10 Globo Világjáró 12. rész
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó

14.00	Hazafelé Bálint Lászlóval
	Az Érd FM 101.3 délutáni információs műsora
18.00	Zene óra
	Popzene mindenkinek
19.00	Esti Mix
	Pop, duma, satöbbi
SZOMBAT
8.00	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	HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00	Kis esti zene
VASÁRNAP
8.00	Hétvége Nagy Emesével
	Az Érd FM 101.3 hétvégi információs műsora
12.00	Tánczenei koktél
14.00	Heti Téma
	A hét legfontosabb hírei
16.00	JazzPresszó ism.
17.00	Heti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00	HeuRéka
	Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00	Kis esti zene
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PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í V Á S
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

ANGOL-BÁRMELY SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
A munkakörbe tartozó feladatok: általános iskolai és gimnáziumi tagozaton
angol nyelv tantárgy oktatása
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség,
• büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz,
• oklevél, tanúsítvány másolatok,
• erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének időpontja:
A pályázati határidő leteltét követően
azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 10. A pályázat kiírásával
kapcsolatos további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető
nyújt, a 06 23 365 140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: a pályázatnak a KLIK Érdi
Tankerület Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos középiskolai tanár.
• személyesen: Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Pest megye,
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
• elektronikus úton: Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com
e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után
írásban történő értesítés a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. március 11.

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett, „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok
és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan, 3 alprogram keretében.
egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális
és közgyűjteményi tevékenységet folytató inA pályázat célja: Az Emlékév témájában eddig tézmények, köznevelési intézmények, egyéb
elvégzett kutatások, illetve új kutatások ered- fenntartású intézmények, természetes szeméményeinek megismertetése a tudományos lyek.
közélettel, valamint a társadalom szélesebb A támogatás formája: vissza nem térítendő
rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nem- A támogatás mértéke: max. 100%
zetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, A támogatás összege: min. 100.000 Ft, max.
valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak ös�- 5.000.000 Ft
szegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok hely- Benyújtási határidők (szakaszos):
színeire, emlékhelyekre szervezett emlékutak
2016. február 22.
támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
2016. március 22.
A pályázók köre: Többek között alapítványok,
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális
gov.hu
és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények, köznevelési intézmények, egyéb
fenntartású intézmények, természetes szemé- A MI TÖRTÉNETÜNK (GUL-15-C)
lyek.
A pályázat célja: A Szovjetunióba hurcolt poA támogatás formája: vissza nem térítendő.
litikai foglyok és kényszermunkások személyes
A támogatás mértéke: max. 100%
történetének felkutatása és különböző formáA támogatás összege: min. 100.000 Ft, max.
ban (vers, próza, film, kiadvány, színházi forga5.000.000 Ft
tókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő
Benyújtási határidők (szakaszos):
megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvé2016. február 22.
leménnyel való megismertetése, valamint a pá2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet. lyázati kiírásban meghatározott téma oktatását
segítő anyagok előállítása.
gov.hu
A pályázók köre: természetes személyek
A támogatás formája: vissza nem térítendő
KOR-DOKUMENTUMOK (GUL-15-B)
A támogatás mértéke: max. 100%
A pályázat célja: A Szovjetunióba hurcoltak A támogatás összege: min. 100.000 Ft, max.
sorsának minél szélesebb körű megismerteté- 2.500.000 Ft
se, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi Benyújtási határidők (szakaszos):
kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regioná- 2016. február 22.
lis és helytörténeti kutatások anyaga megjelen- 2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
tetésének támogatása révén.
A pályázók köre: Többek között alapítványok, gov.hu

ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM (GUL-15-A)

KÖ ZL EM ÉNY

A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés rendszerének
változásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ÉTH (az
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.) elkezdte az otthoni szelektív
hulladékgyűjtő edények
kiosztását, amely felváltja
a korábbi zsákos rendszerű
gyűjtést.
Hamarosan minden kedves érdi ügyfelünk kap egy
tájékoztatót, amely konkrét időpontot tartalmaz
arra vonatkozóan, hogy
mikor és hol veheti át a két
szelektív gyűjtőedényt. Ez
a tájékoztató nem egyszerre kerül mindenkinek kiküldésre, hanem folyamatosan, a tervezett átadást
megelőző héten. Az átadás
ütemezését a gyűjtési időpontok alapján kialakított
városi körzetek szerint terveztük meg, hogy ne egyszerre, egy időben történjen meg az átadás-átvétel,
elkerülendő az esetleges
torlódásokat.
Felhívjuk minden érintett
figyelmét, hogy a törvényi
előírások kötelezik cégünket a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségének
biztosítására és a lakosokat
az otthoni szelektív hulladékkezelésre, -gyűjtésre.
Ennek megkönnyítése érdekében az Érd és Térsége
Szilárd Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás
pályázatot nyújtott be szelektív hulladékgyűjtő tartályok (köznyelven kukák)
beszerzésére. Ezeknek a
kiosztása történik folyamatosan.
Az edényekért nem kell
ellenértéket fizetni, de a

használónak a jó gazda
gondosságával
azokat
meg kell óvnia.
Az átadás gördülékenyebbé tétele végett az átadásátvétel személyesen vagy
meghatalmazott útján, az
ÉTH Sas utcai telephelyén
történik, az értesítőlevélben jelzett időpontban.
Ezekben a hetekben az
ügyfélszolgálat csak az
ügyfélszolgálati
időben
fogad, és a hulladékudvar
szombaton zárva tart. Az
átvételt megoldani nem
tudók (idős, egyedülálló
stb.) számára a későbbiekben, az általuk kezdeményezett
megkeresés
alapján, az ÉTH igyekszik
segítségükre lenni a kukák
átvételében.
Ezúton tájékoztatjuk az
érdeklődőket, hogy korlátozott számban már lehetőség van kerti komposztáló edény igénylésére.
Az edényeket jelentkezési
sorrend alapján bocsátjuk
a jelentkezők rendelkezésére, a növényi vegetáció
beindulását követő időpontban.
Az ÉTH ügyfélszolgálata a
fenti témákban is, telefonon (06 23 522 600), e-mailben (ugyfelszolgalat@etherd.hu), levélben (2030 Érd,
Sas u. 2) vagy személyesen
(ugyancsak Érd, Sas u. 2.)
folyamatosan az Önök rendelkezésére áll.
TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁROSUNK TISZTÁNTARTÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT.
AZ ÉTH Sajtószolgálata

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

hirdetmények
Érd Megyei jogú Város Idősügyi Tanácsa

NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET
65 év feletti érdi lakosok számára, személyes emlékeikből, történeteikből, családi mesék és a megélt történelem alapján, amit még máshol nem publikáltak.
Témakörök:
I. Az Én régi Érdem
II. Érdi emlékeim a II.
világháború alatt és után,
1948-ig.
Nevezési díj: Nincs, a
pályázaton való részvétel
ingyenes.
Beadási
határidő:
2016. augusztus 31.
Beadás módja: A pályaműveket nyomtatott
formában, zárt borítékban, a Polgárok Háza
Ügyfélszolgálatán lehet
leadni. A pályázat elbírálása név nélkül történik,
ezért a nagyborítékra
kérjük ráírni a pályázat
címét és saját jeligéjét. A
nagy borítékon belül kérjük elhelyezni zárt borítékban a pályázó adatait
(név, cím, elérhetőségek).
Értékelés: A beadott
munkákat szakmai zsűri értékeli, díjazza. Tagjai: Somfai István az Érdi
Vörösmarty Gimnázium

címzetes igazgatója, Ko
vács Sándor helytörténész, Kopor Tihamér önkormányzati képviselő, a
köznevelési és művelődési bizottság tagja.
Eredményhirdetés:
2016. október, az idősek
világnapja rendezvény
keretében.
Díjazás: Tárgynyeremény, könyvutalvány.
A pályamű beküldésével az alkotó beleegyezését adja ahhoz, hogy a
beküldött művet Érd Megyei Jogú Város Idősügyi
Tanácsa
elektronikus,
illetve nyomtatott formában térítésmentesen
közzétegye. A pályázó a
pályaműve beküldésekor
automatikusan nyilatkozik arról, hogy a mű saját alkotása és még nem
jelent meg sem nyomtatásban, sem online felületen.

Óvodák tervezett nyári zárva tartása
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága az 1/2016.(I.21.) KÖMÜB határozatával
az önkormányzat által fenntartott óvodák nyári zárva tartásának időpontjait az alábbiak szerint határozta meg.
Intézmény

Zárás kezdete

Zárás vége

Érdi Kincses Óvoda

2016.07.25.

2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Fácán Tagóvodája

2016.07.25.

2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Harkály Tagóvodája

2016.06.27.

2016.07.22.

Érdi Kincses Óvoda
Kutyavári Tagóvodája

2016.07.25.

2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Ófalusi Tagóvodája

2016.07.25.

2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Tállya Tagóvodája

2016.06.27.

2016.07.22.

Érdi Kincses Óvoda
Tündérkert Tagóvodája

2016.06.27.

2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda

2016.07.04.

2016.07.29.

Érdi Szivárvány Óvoda
Kisfenyves Tagóvodája

2016.06.27.

2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda
Meseház Tagóvodája

2016.06.27.

2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája

2016.07.11.

2016.08.05.

Érdi Szivárvány Óvoda
Tusculanum Tagóvodája

2016.07.25.

2016.08.19.
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ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy
február hónapban postaládákba kerülnek
azok a küldemények, amelyek a helyi adók
és a gépjárműadó-fizetés teljesítése érdekében adnak tájékoztatást. A „Folyószámlaértesítőből” részletesen tájékozódhatnak az
önkormányzat felé esedékes – jelen állapot
szerint ismert – 2016. évi adóelőírásaikról.

Bevallási és befizetési határidő: 2016.
március 31.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra,
hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig
az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt
adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga
után. Az adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költség a tartozásra vonatkozóAdófizetési kötelezettségek teljesítésé- an és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.
nek határideje:
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy mind a maÉpítmény- és telekadó tekintetében to- gánszemélyeknek, mind a vállalkozávábbra is megmarad a negyedéves fizeté- soknak lehetőségük van – a törvény által
si kötelezettség. Ennek határideje tárgyév szabályozott módon – fizetési könnyítés
március 15., június 15., szeptember 15. és igénybevételére, ha az adóhatóság által
jogerős határozatban előírt fizetési kötedecember 15.
Gépjárműadó esetében a befizetési ha- lezettségeiket valamilyen okból az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben
táridő tárgyév március 15. és szeptember
tudják teljesíteni. A feltételek fennállása
15.
esetén (pl.: a tartozás keletkezése a kérelme
Helyi iparűzési adó esetében az első előzőnek nem róható fel, az adó későbbi megfi
legrészlet befizetési határideje március 15.,
zetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fede
a második előlegrészletet pedig szeptemzet rendelkezésre áll stb.) fizetési halasztás,
ber 15-ig kell a vállalkozásoknak megfizetrészletfizetés, mérséklés engedélyezésére
ni. A 2015. adóév elszámolása (bevallás és
van mód, amely kizárólag az adózó kérelbefizetés határideje is!) 2016. május 31.
mére történhet. Általában az adóhatóság
Talajterhelési díj: Azt a kibocsátót terheli, a kedvezmény megadását feltételhez köti.
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és egyedi szennyvízel- Adóhatóságunk nagy figyelmet fordít arra,
helyezést, ideértve az egyedi zárt szenny- hogy segítse az adózók önkéntes jogkövevíztározót is, alkalmaz. A talajterhelési díj tését és adófizetését, ezért a város honlapmértéke 3600 Ft/m3. A talajterhelési díj ján (http://erd.hu/nyitolap/e_ugyintezes)
alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csök- tájékoztatást adunk az ügyek jogszabályi
kentve a külön jogszabály szerinti locsolá- hátteréről, valamint megtalálhatóak itt
si célú felhasználásra figyelembe vett víz a bevallásokhoz, kérelemhez szükséges
mennyiségével (10%).
nyomtatványok, tájékoztatók is.
A locsolásra külön mérőórával rendelkező Ügyfélkapus
regisztrációval
rendelügyfelek a méréssel igazolt felhasznált víz kező ügyfeleinknek lehetőségük van
mennyiségével csökkenthetik a talajterhe- arra, hogy bevallási, bejelentkezési és
lési díj alapjául szolgáló víz mennyiségét.
változásbejelentési
kötelezettségüket
A talajterhelési díj alapja csökkenthető elektronikus úton teljesítsék.
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
Érd, 2016. február 10.
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából
Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja
az arra feljogosított szervezettel szállíttat el.

KÁRPÁTALJA TRIANONTÓL
NAPJAINKIG
Kárpátalja tegnap és ma a kisebbség és a többség prizmáján keresztül
Szeretettel hívjuk mindazokat,
akiket érdekel nemzetünk történelmében a kárpátaljai magyarság
viszontagságos sorsának legutóbbi
évszázada, különösen a trianoni
diktátum összefüggéseiben.
2016. március 6-án, vasárnap
16 órakor az Érdligeti Református Egyházközség templomában (Érd, Duna utca 77.)
Fedinec Csilla (PhD), az MTA
Kisebbségtörténeti Osztályának
tudományos főmunkatársa tart
előadást a kárpátaljai magyarok

jelenéről és elmúlt csaknem 100
esztendejéről. Az előadó maga is
kárpátaljai származású, előadása
a tudományos kutatás (történelmi, szociológiai, néprajzi) szigorú
követelményein alapszik. Amen�nyiben kötődése vagy érdeklődése
Kárpátaljához adott, nagy szeretettel várjuk az előadásra, Önt,
kedves családtagjait és barátait.
Testvéri üdvözlettel,
Literáty Zoltán
Az Érdligeti Református
Egyházközség lelkésze
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Bölcsődék nyári ZÁRVAtartása

FE L H Í VÁ S

Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének
1.6 pontjában foglalt hatáskörében eljárva – az Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva
tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város
Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.)
számú önkormányzati rendelete alapján:
• Avart és kerti hulladékot
csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
• Az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve
ipari eredetű hulladékot (pl.
PVC, veszélyes hulladék).
• A szabadban tüzet gyújtani,
tüzelőberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A
szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őri-

zetlenül hagyni nem szabad,
s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
• A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
• A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a
tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.
• Az avar és kerti hulladék
égetése a város egész területén minden év február 15. és
április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.
• Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után,
illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.
• Tilos az avar és kerti hulladék
égetése az orvosi rendelők,
hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében

munkanapokon 18.00 óra
előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.
• Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos
az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék
égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy
egyéb fertőzéskor kerülhet
sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.)
önkormányzati rendelet
alapján 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve
természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi
személy esetén 1.000.000,Ft-ig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az
avarégetéssel kapcsolatos
előírásokat – mindannyiunk
egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Pöttöm Sziget Bölcsőde (Érd, Aradi u. 7/a)
2016. augusztus 1-jétől augusztus 14-ig,
Apró Falva Bölcsőde (Érd, Edit u. 2.)
2016. július 18-tól július 31-ig

ZÁRVA TART.

Ki-kicsoda érden?

FEL H Í VÁ S
A Csuka Zoltán Városi
Könyvtár 2005-ben megjelent Ki-kicsoda Érden?
című kiadványának adatbázisát 2015. évben aktualizáltuk. Az összegyűjtött
és frissített adatok honlapunkon olvashatók, de az
adatfeldolgozás még nem
teljes, a beérkező adatokat
folyamatosan feldolgozva
jelentetjük meg.

Kérjük, hog y akinek
észrevétele van az adatlapjával kapcsolatban, jelezze nekünk!
Várjuk azok jelentkezését is, akik megkeresésünkre eddig még nem jeleztek vissza!
Bővebb információt a 23
365 470 telefonszámon,
vagy a www.csukalib.hu
honlapon talál.

A PLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmense médiaajánlatának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalkozók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzleties megjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önálló munkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amit kínálunk:

322972

• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Az akció 2016. január 18-tól március 15-ig érvényes. Az ajánlat komplett szemüveg vásárlása esetén érvényes, a
kedvezmény a szemüvegkeret árából kerül levonásra. Az akcióban részt vevő termékek köre optikánként eltérő lehet. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkészítés díját, valamint más
kedvezményekkel nem vonható össze. Részletek az üzletben.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és alkalmasnak érzi magát
a feladatok ellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

330578

Amit leendő kollégánktól elvárunk:

helyi érték
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A kakukkostól az okosóráig
Csillagvirág- és
medvehagymatúra
élénken érdeklődtek a termelés hatékonyságát növelő, új
növénykondicionáló iránt.
Mint megtudtuk, a Kertbarát Kör tagjai kéthetenként
tartanak klubnapot, és szívesen látnak minden érdeklődőt, akár gyakorlott a kertészkedésben, akár laikusként kapcsolódik be, vagy
csak a virágoskertjét szeretné kicsit szépíteni. Az előadásokon, vetítéseken ingyenes a
részvétel, ugyanakkor a tagok egymás között is megvitatják az időszerű kérdéseket, kicserélik tapasztalataikat. Az ismeretszerzés elmélyítésére néha egymás kertjét
is meglátogatják.
Márciusban és áprilisban
pedig egy-egy érdekes túrára
is készülnek az idén. Március
6-án, vasárnap, Németh Antal klubvezető irányításával

Március 6-án, vasárnap a Beliczay-szigetre látogatnak a kertbará
tok, hogy a mindent elborító csillagvirágokban gyönyörködjenek
tása mellett – bátran alkalmazhatják. Közvetlenül a növény sejtjeire gyakorol hatást, megfelelő alkalmazása
esetén a növény épp akkor
kap kiegyensúlyozott tápellátást és védelmet, amikor arra
a legnagyobb szüksége van.
Úgy tudni, e permetszer
használatával 30–50 százalékos terméshozam-növekedés
várható. Alkalmazása erősíti
a növény immunrendszerét,
így megnő az ellenálló képessége a külső hatásokkal
szemben – derült ki a részletes előadásból.
Egyébként az érdi kertbarátok munkájának eredményét jól ismerik azok, akik
rendszeresen látogatják őszi
kiállításaikat, amelyeken
sokféle különlegességet: óriási karalábét, piros belű diót,
hatalmas paradicsomot és
minden más, kiskertben is
termeszthető, egészséges
zöldséget és gyümölcsöt mutatnak be, számos házi készítésű finomság kíséretében.
Nem csoda, hogy a klubtagok

csillagvirág túrát szerveznek
Érden, a Beliczay-szigetre.
Sétájuk során megismerkednek a természeti szépségekben gazdag Duna közeli területtel, s közben gyönyörködnek az ilyenkor szinte mindent elborító csillagvirágban.
A következő nagy sétát április 10-re tervezik, akkor med
vehagymatúrára indul majd
a csapat. Előtte azonban még
részletesen sorra veszik az
aktuális kerti feladatokat, hiszen tavasszal rengeteg teendő akad egy kiskertben!
Gyakran magvakat, palántákat és facsemetéket is csereberélnek a kertbarátok egymás között.
Legközelebb március 6-án,
délelőtt 10 órakor találkoznak Ófaluban, a Termál Hotel
parkolójában, innen indulnak a csillagvirágtúrára.
Klubtalálkozóikat a Lakótelepi Klubövezetben (Enikő u.
2/b) tartják. További információ a 06-30-5494-230 telefonszámon.
n BÁLINT

mestereknek, gyűjtőknek és
érdeklődőknek egyaránt. A
bemutatott kollekció pedig
nagyon változatos: a legmodernebb okosóráktól a százötven éves darabokig, falióráktól a régi szerkezetekig
minden megtalálható lesz.
Jómagam is viszek pár különlegességet, például egy
négyszáz napos órát – mondta lapunknak Oláh mester,
akitől megtudhattuk azt is:
az érdeklődők tanácsot kérhetnek a szakemberektől,
órákat is vásárolhatnak, javítást azonban a helyszínen
nem tudnak vállalni a kollégák.
– Aki szeretné, elhozhatja
felbecsültetni az óráját, sőt,

egy-két órás elemet, esetleg
szíjat is cserél, de ennél többre egy börze nyüzsgésében
vállalkozni nem lehet – hangsúlyozta a rendezvény főszervezője.
Az órabörzére idén is a Vigadóban kerül sor, a belépődíj
1000 forintba kerül majd, amit
a helyszínen tudnak megváltani a látogatók. Aki addig is
szeretne elmélyülni a míves
órák világában, az órásmester által az egyik közösségi
oldalon indított, órásoknak és
órakedvelőknek szóló csoportban megteheti, a börzéről
pedig a http://www.oraborzeerd.hu honlapon tudhatnak
meg többet az érdeklődők.

n ÁDÁM KATALIN

SzigeteléS meSterfokon

A jövő hőszigetelése

A tetőterek utólagos hőszigetelése mindig
nagy felfordulással jár. A több napig tartó munka során kívülről és belülről is megbontják
a falakat, illetve a tetőt, nem kis kellemetlenséget okozva ezzel az ott
élőknek.
Amerikában már 50 éve használják azt a technológiát,
amelynek
köszönhetően
mindez elkerülhető. Az eljárás, amely az űrtechnológiai
fejlesztések
mellékterméke,
immár hazánkban is elérhető.
A speciális összetételű poliuretán
habot szórásos technológiával juttatják a kívánt helyre kívülről, mindössze
a cserép megbontásával. Éjszakára ismét viszszateszik a cserepeket. Mivel a hagyományos
szigetelőanyagoknál vékonyabb rétegben alkalmazva is elérhető a kívánt eredmény, még a
szarufák megvastagítására sincs szükség, de
elhagyható a tetőfólia is, mivel illesztésmentes
felülete vízállóságot garantál. Az anyag önmagában már 8–10 centi vastagságtól kielégíti a
mai követelményeket, ugyanis átlagosan 2,5szer hatékonyabb, mint más, hagyományos
(polisztirol, ásványgyapot) szigetelés, ráadásul nem öregszik el és nem esik össze. Nyáron
a hagyományos szigetelések gyorsan átmelegednek, attól kezdve nem szigetelnek, este
pedig tovább fűtik a tetőteret.
igAzi védelem A meleg ellen
Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon nem
csupán a hideg, hanem a felmelegedés ellen
is védelmet nyújt, így összességében akár
40–70 százalék energiamegtakarítás érhető el
a tetőtér felújítása után. Az eljárás megoldást
nyújthat olyan helyiségek szigetelésére is, ahol
helyhiány miatt korábban ez nem volt megoldható. Családi házak esetében 2–3 nap alatt elvégezhető a tetőtér utólagos hőszigetelése.
Alkalmazható tetőterek mellett födémek és
aljzatok szigetelésére, sőt lapostetőkön is,
mivel vízszigetelő és járható felületet biztosít.
Ez esetben nagyobb sűrűségű habot szórnak a
felületre – akár a bitumenes lemez tetejére is
–, megspórolva ezzel a bontás, illetve a veszélyes anyag szállításának költségét. A víz- és
hőszigetelést egyaránt biztosító felületet pedig
mindössze pár nap alatt fel tudják vinni egy
komplett panelépület tetejére.

lapostetők felújítása

gyorS kivitelezéS:
A meghibásodott lapostető felmérését követően minimális előkészületek után a szigetelés néhány napon belül elkészül!
20 év gArAnciA!
GACO Western, az
USA vezető szilikonbevonat-gyártója
(NASA-beszállító)
kiemelten
hosszú
garanciát biztosít a
tetőfelújításokra.
tökéleteS megoldáS:
A szilikonbevonat hosszú távon is
strapabíró, UV-fényálló és magas hőviszszaverő képességű, komplex megoldás.
A gAco Szilikon AlApú kenhető vízSzigeteléS további előnyei:
• Tartósan víz alatt lévő területek sem jelentenek gondot.
• A problémás felületi csatlakozások egyszerűen és gyorsan kezelhetőek.
• Ideális a nehezen hozzáférhető, bonyolult tetőszerkezetek esetén is.
• Nem nyújt táptalajt sem a gombáknak, sem
a penésznek.
• Tejes mértékben UV-álló, a felület tartja a
fizikai paramétereit évtizedeken keresztül.
• Nem éghető (A osztályú besorolás)
• Nem degradálódik, nem veszti el
a rugalmasságát.
kinek Ajánlott?
• Panelházak tetejének utólagos szigetelésére.
• Magánházak lapostetejének utólagos szigetelésére.
• Ipari ingatlanok utólagos
tetőszigetelésére.
• Mezőgazdasági épületek utólagos tetőszigetelésére.
• Középületek, iskolák utólagos tetőszigetelésére.
• Gyors kivitelezésű, tartós megoldásra vágyóknak.

+36-20/370-0818
www.ecopur.hu
info@ecopur.hu

329978

Hamarosan természetjárásra indulnak az érdi Kertbarát Kör tagjai, hiszen a növényekben örömet lelő emberek számára a tavaszi hónapok a legalkalmasabbak
arra, hogy felfedező sétát tegyenek. Idei első összejövetelükön viszont a zöldség- és
gyümölcstermesztés korszerű fortélyairól is beszélgettek
a kiskerttulajdonosok.
Megtartotta az idei évad
első klubnapját a Kertbarát
Kör. A tavaszi munkálatok
megkezdése előtt Ács Kata
egy új, roppant hatékony növénykondicionáló szert ismertetett. Mint elhangzott, ez
a korszerű készítmény óriási
lehetőségeket nyit a bio- és a
környezetbarát mezőgazdaság előtt. Ugyanakkor a kiskerttulajdonosok is – a pontos kezelési útmutató betar-

Negyedik alkalommal rendez órabörzét Érden Oláh
Zoltán órásmester. A látogatók negyven-ötven kiállító különleges időmérőit tekinthetik
meg az Érdi Vigadóban március 13-án, délelőtt tíz és délután három óra között.
Az érdi órabörzék különleges alkalomnak számítanak: a hasonló fővárosi rendezvényeken rendszerint
ugyanazok a kiállítók és a
vásárlók, Érden viszont sok
az új érdeklődő – tudtuk meg
Oláh Zoltán órásmestertől,
aki Pápától Szegedig több
városból vár kiállítókat és
látogatókat.
– Ez a rendezvény az órák
szerelmeseinek szól – órás-
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Élvezik a lakosság bizalmát

25 éves a magyar polgárőrség
hatnak a hozzájuk csatlakozók, akik éppúgy esküt tesznek, mint a rendőrök.
Érden 2010-ben alakult meg
a SZEM – Szomszédok Egymásért Mozgalom –, amelybe
főként azok az idősebb polgárőrök kapcsolódtak be, akik
nem kívánták megújítani igazolványukat, de mégis szerették volna segíteni a rendőrség
bűnmegelőzési tevékenységét
– tudtuk meg Macsotay Tibortól. A mai érdi polgárőrség
elődje mintegy két évtizeddel
ezelőtt még „Érdligeti Polgárőr Egylet” néven működött,

Érdi polgárőrök. Önkéntesként mindannyiunk biztonságáért
dolgoznak
segítik a rendőrséget is –
mondta az érdi szervezet elnöke, hozzátéve: szakmailag
nagy előrelépést jelent, hogy
az országos szövetség tavaly
Polgárőr Akadémiát indított,
amelyet a helyi szervezetek
vezetőinek kötelező jelleggel
el kell majd végezniük.
Az érdi polgárőrség jelenleg
a „Rendőrség házhoz megy”
programban, valamint a gyermekek és az idősek fokozottabb védelmében is részt vesz.

n B.E.

Sanoral

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is
dr. nÉmeth ákos
ÉrsebÉsz, főorVos

Az Érdi Vigadóban!
(2030 Érd, Alsó u. 2.)

ELADÁS, VÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
2016. március 13.

330202

Nyitva tartás:
Kiállítóknak 9.00 órától,
látogatóknak 10.00 órától
Belépődíj: 1000 Ft/fő
Szervező:
Oláh Zoltán, órás
www.oraborze-erd.hu
+36-30-251-98-43
+36-23-361-583

a család fogorvosa
• esztétikai és
konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

Megnyitottunk
Nyitási akció!

Jelentkezzen be, vágja ki
hirdetésünket és hozza be
magával rendelőnkbe! Cserébe
minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel
ajándékozzuk meg!

Címünk:

2030 Érd, Angyalka utca 1/A
(a főposta épületében,
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20 9711 655
www.sanoral.com

328441

ÉRDEN

CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117
10–18 óra között

320026

majd 2003-ban megalakult az
Érdi Városi Polgárőr Egyesület, amelynek – egy rövid megszakítást leszámítva – 2005től ő az elnöke. Macsotay Tibor hangsúlyozta: szerencsés
helyzetben volt, amikor átvette a szervezet vezetését, mert
a 2006-ban megválasztott városvezetés teljes mellszélességgel támogatta, támogatja a
polgárőrséget. Legfőképpen
ennek köszönhető, hogy az
érdi mozgalom óriási fejlődésen ment keresztül.

ISMÉT

ÓRABÖRZE

Az önkormányzat segítségével sikerült felépíteni az infrastruktúrát, amelyhez a
megfelelő épületeket a város
biztosította. Két-két választókerületet összekapcsolva, hat
részre osztották a települést,
így a polgárőrök főként a saját
lakókörzetükben teljesítenek
szolgálatot, de szükség esetén
az egész város területén is bevethetők, ha igény van a munkájukra. Saját lakókörzetükben viszont mindenképpen élvezik a lakosság bizalmát,
ugyanakkor a kiváló helyismeretükkel hatékonyabban

ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

329079

A Nagy-Britanniából hazatelepült Kopácsy Sándor altábornagy 1991-ben, külföldön szerzett tapasztalataira
építve hozta létre az első magyar polgárőrséget, majd rövid időn belül az egész ország
területére kiterjedtek a közbiztonság védelmére alakult
civil szerveződések. A múltról
és a jelenről Macsotay Tibor,
az érdi polgárőrség elnöke
mesélt lapunknak.
Kezdetben abszolút önkéntes alapon, kizárólag a saját
költségükön, saját autójukkal
közlekedve kapcsolódtak be a
polgárőrség munkájába a
közbiztonságért tenni akaró
emberek. Lakókörzetekben,
kisebb településeken jöttek
létre azok a csoportok, amelyeknek tagjai társadalmi
munkában segítették a rendőrség munkáját, majd hamarosan megalakult a Magyar
Polgárőr Szövetség is. Noha
egyre szervezettebben működik, az alapszabályuk
egyik sarkalatos pontja,
hogy tagjaik kizárólag önkéntesen, bér és más juttatások
nélkül, társadalmi munkában
látják el a polgárőrség feladatait.
Az 1991-ben lefektetett
alapelvek változatlanul érvényesek, de ma már a polgárőrség köztestületnek minősül,
és a közel 60 ezernyi regisztrált taggal Magyarország
egyik legnagyobb civil szervezete. Polgárőr igazolványt
viszont csak a megfelelő vizsgák elvégzését követően kap-

facebook.com/erdibeta

A versenyen tíz iskola negyvenegy diákja indult

Állatmesék versenye
Az állatmesék kedves, mindenki számára jól
ismert világa elevenedett meg múlt szerdán az
Érdligeti Általános Iskolában, az alsó tagozatosok
hagyományos mesemondóversenyén.
Ahogy minden esztendőben, úgy most is előre megadott tematika szerint készülhettek a tankerület diákjai: idén állatmeséket
adhattak elő a gyerekek,
évfolyamonként más-más
tanteremben, a tanárokból
és meghívott nyugdíjas pedagógusokból álló zsűri
előtt.
– Nagyon fontos, hogy milyen a gyerekek kiállása,
mennyire tudják beleélni
magukat az általuk választott történetbe. Odafigyelünk a hangsúlyozásra, mondatlejtésre is, és persze az is
előny, ha a mesemondó nem
akadozik a szövegben –
mondta lapunknak Vargáné
Balogh Erika iskolaigazgató, aki maga is részt vett a
kicsik zsűrizésében. Az
igazgató úgy látja: a mesének most is nagy szerepe van
a gyerekek életében: – Az
otthoni, esti mesélés az olvasóvá nevelés fontos része.
Fontos, hogy ebben a szülő is
részt vegyen, és az is, hogy a
már olvasni tudó gyerek elővegye, keresse a neki tetsző
meséket – fűzte hozzá Vargáné Balogh Erika, megjegyezve, pedagógusként arra
törekednek, hogy a diákok
ismerjék a régi, klasszikus,
illetve népmeséket, és emellett a kortárs történeteket is.
A múlt szerdai versenyen
tíz iskola negyvenegy diákja indult, és évfolyamonként
több helyezést is kiosztott a
zsűri, így a versenyzők felét
díjazták: a kicsik könyvet,
oklevelet, no meg finom harapnivalókat kaptak, a verseny előtt és után pedig még
mesefilmeket is nézhettek.
A gyerekek így oldottabb
hangulatban szerepelhettek – és ahogy lapunknak
elmondták, nem is nagyon
izgultak a verseny előtt.

– Dorka vagyok, és az Érdligeti iskola második osztályába járok. A kolbász, a béka
és az egér című mesével készültem. Tavaly is voltam
már a versenyen; a vicces meséket szeretem, mert azokat
élvezetes elmondani – mondta az egyik kislány.
A harmadikos Bogi a Batthyány iskolából érkezett, és
nagyon szereti a meséket –
leginkább azokat, amelyekben lovak is szerepelnek. –
Most vagyok ilyen versenyen
először, de egyáltalán nem
izgulok – mondta mosolyogva.
Az elsős Anna viszont izgult egy kicsit, bár, mint szereplése előtt elmondta, nem
ez volt az első mesemondóversenye. Az Érdligeti iskola
kisdiákja nagy örömére második helyezést ért el Az állatok iskolája című Zelk Zoltánmesével.
n ÁDÁM KATALIN

Helyezettek
I. évf.
1. Oosterhuis Ábel,
2. Ákoshegyi Anna,
Koncsek József, 3. Dóry
Johanna, Pozsonyi-Nagy
Dóra
II. évf.
1. Szlovacsek Lilla, 2.
Budai Anna, Nagy Zsófia,
3. Oosterhuis Dorka,
Vaizer Tamara
III. évf.
1. Grünfelder Fruzsina,
Medveczki Máté, 2.
Bársony Viktor, Mozol
Katalin, 3. Gangel
Nándor, Opra-Kocsis
Renáta, Különdíj: Balogh
Georgina
IV. évf.
1. Egei Milán, 2. Tollár
Levente, Micskó Angéla,
3. Kiss Botond Farkas

helyi érték
Fokozott rendőrségi ellenőrzések a zebráknál

2016 a kerékpárosok
és a gyalogosok éve
Ezt a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság hirdette ki, miután értékelte a tavalyi
balesetek számát és súlyosságát. Ennek megfelelően, a megyei rendőrség az idén kiemelt
figyelmet fordít a két keréken és a gyalogosan
közlekedők biztonságára.
A kerékpárosok és a gyalogosok évében egész Pest
megyében fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a biciklivel és motorkerékpárral
közlekedők, sőt még a gyalogosok is – tudtuk meg Kürti
Istvántól, az Érdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjétől. Kürti hangsúlyozta:
természetesen nem az a cél,
hogy a gyalogosokat ellenőrzés alá vonják és büntessék,
hanem, hogy a velük kapcsolatos szabályszegéseket kiszűrjék, amelyek során
gyakran az autósok felelőssége is felmerül.
Mindenki biztonsága érdekében fontos, hogy a közlekedésben részt vevők maradéktalanul betartsák a
rájuk vonatkozó szabályokat
és figyeljenek egymásra! –
hangsúlyozta az osztályvezető, majd arra is felhívta a
figyelmet, hogy a bringásokat, illetve a motorkerékpárosokat is fokozottan ellenőrzik a rendőrök. Megvizsgálják, rendelkezik-e a jármű a szabályoknak megfelelő felszereléssel – például
jelzőlámpák, fékberendezés
–, és arra is figyelnek, hogy
lakott területen kívül van-e
láthatósági mellényük.
Tavaly több olyan baleset
történt Érden, amelyeknek
elszenvedői gyalogosok, biciklisek, illetve motorkerékpárosok voltak. Az elemzésekből pedig kitűnt, ezeket a
baleseteket leginkább a forgalomban részt vevők figyelmetlensége okozta. A gyalogosok nem voltak körültekintőek az átkelésnél, vagy
nem a számukra kijelölt zebrán közlekedtek. A fokozottabb figyelem az autósokra
is kiemelten vonatkozik: ha a
gyalogos már az úttesten
van, akkor is át kell engedni,
ha nem a kijelölt helyen közlekedik. Fontos még, hogy a
közlekedésben részt vevők

jól lássanak és jól láthatók
legyenek! – hangsúlyozta
Kürti István.
Kíváncsiak voltunk, mit
szólnak mindehhez a bringások? Csengeri Attila, az
Érd Körbe Egyesület elnöke
üdvözölte a rendőrség felhívását. Szerinte az, hogy az
idei esztendő a Kerékpárosok és a gyalogosok éve,
arra figyelmeztet, hogy mindenki egyformán fontos, függetlenül attól, milyen járművel, vagy netán gyalog közlekedik. Aki részt vesz a forgalomban, nemcsak önmagáért, hanem másokért is
felelős, tehát körültekintően
és figyelmesen kell közle-

emelte: a közlekedési szabályok mindenkire egyformán
vonatkoznak, így azok betartásának ellenőrzése a
biztonságos közlekedés érdekében történik. A kerékpáros egyesület vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta: honlapjukon részletes tájékoztató olvasható a
forgalomban részt vevő kerékpár kötelező tartozékairól és az aktuális KRESZszabályokról.
S, hogy mi a helyzet a gyalogosokkal? Érd központjában számos felfestett zebra
jelzi, hog y a g yalogosok
előnyt élveznek és a gépjárművezetők túlnyomó többsége minden esetben, maradéktalanul be is tartja ezt a
szabályt.
Kipróbáltuk: számos esetben, még mielőtt az úttestre
léptünk volna, máris leállt a
balról érkező autó, és a
szembejövő forgalom is megállt. Az viszont nem kevés-

Fontos, hogy a közlekedésben részt vevők jól lássanak és jól láthatók
legyenek!
kednie. Tény viszont, hogy
tavasztól késő őszig egyre
többen pattannak biciklire
vagy motorkerékpárra, de
mint tudjuk, baleset esetén
ők a legvédtelenebbek, ezért
nem véletlen, hogy a rendőrség igyekszik a saját eszközeivel megelőzni a tragédiákat.
Kérdésünkre, hogy nem
érzik-e túlzónak vagy feleslegesnek a bringások ellenőrzését, Csengeri Attila ki-

szer előfordul, hogy a gyalogosok – szabálytalanul – a
zebrától távol próbálnak átkelni a túloldalra. Bármen�nyire körültekintőek is, veszélyes lehet! Ahogyan a kerékpárosok is akkor járnak
el helyesen, illetve a KRESZszabályoknak megfelelően,
ha átkeléskor leszállnak a
bicikliről és áttolják azt a kijelölt gyalogátkelőn, majd
utána bicikliznek tovább.
n BÁLINT EDIT
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Hőc, hőc katona...

Tóth Andorné Tímea szerint bárhol jól jöhetnek az ölben is
könnyen játszható játékok

A múlt héten tartottak először foglalkozást az érdi kismamáknak és kicsinyeiknek a Városi Könyvtárban.
A mondókák, gyermekdalok és játékok hallgatása és tanulása közben
nemcsak az anyukák, hanem szemmel láthatóan a
csöppségek is remekül
szórakoztak.
A klasszikus „hinta-palintától”, a „Hőc, hőc katona...” kezdetű, lovagolós
játékon át a kiszámolókig
rengeteg közismert s kevésbé ismert mondóka,
gyermekdal és játék hangzott el Gyermekkönyvtár
Baba-mama klubjában.
A havonta egyszer jelentkező foglalkozásokat Tóth
Andorné Tímea gitártanár vezeti. Az ötgyermekes édesanya lapunknak
nyilatkozva elárulta: korábban óvodákban tartott
néhányszor zenés előadást, s otthon is bőven
volt alkalma gyakorolni a
mondókákat, játékos dalocskákat, hiszen a saját
gyermekei is ezeken nőttek fel.
Tímea szerint nemcsak
otthon, bárhol jól jöhetnek az ölben is könnyen
játszható játékok, mert
remekül lekötik a pici figyelmét, s egyben segítik
a babák zenei nevelését,
kreativitásuk kibontakozását. Az éneklést, a
mondókázást már igen

korán érdemes elkezdeni: fejleszti a gyermek érzelemvilágát, bővíti a
szókincsét, fejleszti a
szép kiejtést, s eközben
az anyuka minőségi időt
tölt a gyermekével.
A Baba-mama klubot
elsősorba n bölcsődés
korú kicsinyeknek és
szüleiknek ajánlják. Már
az első foglalkozáson kitűnt, az eg y-két éves
csöppségek némely ike
először került olyan közösségbe, ahol hasonló
korú g yermekkel találkozhatott, játszhatott
eg yütt. Közben az édesanyák is jól érezték magukat, a köny vtár munkatársai pedig összeválogatták számukra azokat
a köny veket, amelyek
otthon is segítik őket az
énekek, játékok meg tanulásában.
A Baba-mama klub legközelebb április elsején,
délelőtt 10 órára várja az
érdeklődőket. A helyek
korlátozott száma miatt
azonban a könyvtár munkatársai előzetes bejelentkezést kérnek, e-mailen a g yk@csukalib.hu
címen, vag y telefonon a
06 23/365-470 / 2-es mellék számon.
n B. ÁBRAHÁM
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Egy hajszálon múlt a továbbjutás

Márciusi sportnaptár
Női kézilabda
03. 05. Haladás–ÉRD II. – VKL
SE Győr, 13.00 Ifi, 15.00 Junior,
Érd Aréna
03. 06. ÉRD–NEKA, 14.00 Ifi,
16.00 Junior, Érd Aréna
03. 13. Magyarország–Lengyelország, Európa-bajnoki
selejtező, 18.30, Érd Aréna
03. 23. ÉRD–FTC-Rail Cargo
Hungaria, 14.00 Ifi, 16.00 Junior, 18.00 Felnőtt, Érd Aréna
03. 26. ÉRD–Fehérvár KC,
14.00 Ifi, 16.00 Junior, 18.00
Felnőtt, Érd Aréna
Labdarúgás
03. 02. Érdi VSE–Balatonfüredi LC, 14.30, Ercsi úti Sport
telep

A legjobb nyolc között b

03. 12. Érdi VSE–III. Ker. TVE,
14.30, Ercsi úti Sporttelep
03. 26. Érdi VSE–ETO FC Győr,
15.00, Ercsi úti Sporttelep
Röplabda:
03. 12. Országos Mini Bajnokság, Bolyai János Általános Iskola
Vízilabda:
03. 19. Rusorán Péter Gyermekbajnokság, 10.00, Érd
Aréna
03. 24. BVLSZ Diapolo Serdülő
Bajnokság, 10.00, Érd Aréna
Baseball:
03. 24–26. Érdi Baseball és
Softball Team SE toborzó hat
évnél idősebbeknek, Mecset
utcai pálya

Az Érd a végletekig kiélezett
mérkőzésen egygólos vereséget
szenvedett az Issy Paris otthonában, így a 18:17-re végződő
visszavágóval összesítésben
döntetlen eredmény született,
de idegenben lőtt kevesebb góllal nekik kellett búcsúzni a legjobb nyolc közötti párharcban a
Kupagyőztesek Európa-kupája
küzdelmeiben.
A csapat fennállása során először jutott el a Kupagyőztesek
Európa-kupájának negyeddöntőjéig, ahol az első mérkőzésén
egygólos előnyt szerzett a francia Issy Paris ellen. A visszavágón a hazai csapat szerzett vezetést, de az Érd jól záró védőfalának és Janurik Kinga bravúros védéseinek köszönhetően a
nyolcadik percig többször nem
volt eredményes az ellenfél. A
folytatásban támadásban pontatlanok voltak az Érd befejezései, és ugyan Fekete Bozsana
szélről szerzett találatával
egyenlítettek, a vezetést nem sikerült megszerezniük. 2:1-es állást követően tizenkét percig
érintetlen maradt Janurik Kin-

Nagy célok előtt
Alig telt el úgy szezon az
elmúlt években, amikor az
Érdi Baseball és Softball
Team csapatai nélkül zajlottak a korosztályos bajnoki döntők.
– Tavaly a hét korosztályból hatot mi nyertünk meg –
fogalmazott Kocsner János,
az egyesület főtitkára, aki
elmondta, hogy a toborzóra a
hat évnél idősebbeket várják, s nem csak a baseballozó fiúkat, hanem a soft
ballozni vágyó lányokat is
fogadják. Ugyan a szezon
áprilisban kezdődik, de a toborzón részt vevők nagy részét már a bajnokságban is
szeretnék
k ipróbá lni.
A baseball, illetve női változata, a softball azért is jó

ÉrdibaseballÉssoftballteamse

sportág, mert szinte adottságoktól függetlenül lehet űzni,
nem számít, ki mennyire magas vagy éppen erős.
Kocsner János a további
terveikkel kapcsolatban elmondta: – Az amerikaiak
nagyon támogatják az európai baseball fejlődését,
így lehetőségünk volt elindulni egy pályázaton az ottani szövetségnél, s ha nyerünk, egy csarnokot szeretnénk felépíteni, amely költségeinek a felét ők állnák.
A főtitkár megjegyezte,
hogy a létesítmény 65 millió
forint körüli összegből
épülne meg, de ennek a felét
saját maguknak kell állniuk, így most támogatókat
keresnek.
n D.B.

tavaszi toborzó +36/70-384-4114

fiúk És lányok is jelentkezhetnek
6 Éves kortól!

március 24, 25 és 26. 14:00-17:00
Érd-ófalu, mecset utcai sportpálya

ha jelentkezni szeretnél,
küldd el a neved és a születési
dátumodat sms-en:
06-20-886-1122
www.erdbaseball.hu
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rez átlövésből kiegyenlítette az
eredményt, a vezetést azonban
nem sikerült visszavenni, sőt a
hazai csapat a mérkőzés 39.
percére háromgólos előnyt harcolt ki magának, hiába védett
Janurik Kinga lélegzetelállítóan (10:7). Ezt követően
Mariama Signaté pattintott
átlövésgóljával és Katarina
Krpezs-Slezák szélről szerzett
találatával egy gólra zárkózott
az Érd. Támadásban továbbra
is több befejezésben hibáztak,
de védekezésben jól állították
meg a hazai rohamokat, azonban így is két találatra növelte
előnyét az Issy Paris. Az érdiektől ekkor Mariama Signaté kilenc méterről talált a kapuba,
Katarina Krpezs-Slezák pedig

ISSY PARIS – ÉRD 18–17 (7–6)
Issy Paris: ATTINGRE – Zalewska 1, H. Oftedal 2, S. OFTEDAL
8, Wibe 1, Niakate 3, C. Lassource 3. Csere: Camara, Deba, D.
Lassource. Edző: Pablo Morel
ÉRD: JANURIK – Krpezs-Slezák 5 (1), M. González 3, Klivinyi 3,
Kisfaludy, Signaté 2, Fekete B. 3. Csere: A. Bulatovics 1, Szabó
L., Barján, Havronyina. Edző: Szabó Edina

Tárnokra került a vándorserleg

AUTÓKOZMETIKA
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ga kapuja, míg a csapat ezen
időszak alatt háromszor is eredményes volt, Katarina KrpezsSlezák a büntetővonalról, míg
Andjela Bulatovic és Klivinyi
Kinga akcióból szerzett találatot (2:4). Az első félidő utolsó tíz
percére fordulva Katarina
Krpezs-Slezák és Fekete Bozsa
na egymást követő két támadás
végén talált a hálóba, háromgólosra növelve az előnyt. A játékrész hátralévő részében azonban az Érd technikai hibáit kihasználva a Paris zsinórban
négy találatot szerzett, míg az
érdi lányok nem találtak a kapuba, így a szünetre 7-6-os állásnál vonulhattak a csapatok.
A fordulást követő első támadásból Mireya González Álva

Az Érdi VSE labdarúgó
szakosztálya harmadszor rendezte meg az
U13-as korosztálynak,
az egykori érdi labdarúgó emlékére a Vitkó
Béla Emléktornát.

döntötték el a sorrendet, egy- helyezett az érdi Asterix SC
ben a vándorserleg sorsát.
csapata lett egy ponttal.
Az első helyet pontveszteA mérkőzések után a csaség nélkül, három győzelem- patok vezetői megválasztotmel a Tárnok Bolha csapata ták a torna legjobb játékosát,
szerezte meg, ezzel egy évig a aki a tárnoki Molnár Roland
vándorserleg birtokosa, meg- lett, a legjobb kapus címet a
előzve a négy pontot szerző törökbálinti Veres Dániel,
Érdi VSE csapatát. A harma- míg a gólkirálynak járó elisdik helyet két ponttal a Tö- merést Podróczy Gergely, az
rökbálinti LASE csapata sze- Érdi VSE játékosa vehette át.

n HJ
A meghívásos tornán, rezte meg, míg a negyedik
amelyre a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tornatermében került sor, négy
Az Érdi VSE felnőtt labdarúgócsapatának az NB III Nyugati
csapat vett részt, a rendező
csoportja a 19. fordulójában a Balatonfüredi LC elleni meccse
Érdi VSE mellett a szintén
a vendégjátékosok betegsége miatt elmaradt, míg a huszaérdi Asterix SC (a tavalyi
dik fordulóban Limperger Zsolt csapata szabadnapos volt. Az
győztes), a Tárnok Bolha és a
elmaradt mérkőzést március 2-án, 14.30-tól pótolják az Ercsi
Törökbálinti LASE csapatai.
úti sporttelepen, majd az érdiek szombaton 14.30-tól a MoA részt vevő együttesek körsonmagyaróvári TE 1904 otthonában lépnek pályára.
mérkőzéses rendszerben
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2030 Érd, Budai út 20.
behajtás a Béke tér felől

KÁRPITTISZTÍTÁS

A részt vevő együttesek körmérkőzéses rendszerben döntötték el a sorrendet

sport

Az érdi hármas egység

Katarina Krpezs-Slezák is mindent megtett a továbbjutásért
(FORRÁS: HANDZONE.NET)

mérkőzés utolsó két gólját az
Issy Paris szerezte, megfordítva az állást a 18:17-es eredménnyel záruló találkozón.
Az Érd 46:46-os összesített
eredménnyel, idegenben lőtt
kevesebb góllal búcsúzott a
Kupagyőztesek Európa-kupája negyeddöntőjében. Jövő hét
csütörtökön a bajnokságban
folytatják szereplést, ahol
március 3-án, csütörtökön a
Dunaújvárosi Kohász KA otthonában lépnek pályára.
Forrás: handballerd.hu

Megnyerhetik
az alsóházat
Az országos serdülő
bajnokság ötödik,
utolsó előtti fordulóját
tartották szombaton
Tatabányán.
A Delta RSE Érd fiataljai a
házigazdákon túl a Gödöllő
és a Dunakanyar ellen léptek
pályára. A mostani és a hatodik, egyben záró forduló az
osb 13–16. helyeiről dönt.
Az első mérkőzésen a tatabányaiak ellen kezdtek az
érdiek, akik az első játszmában még a kelleténél jobban izgultak és veszítettek.
A másodikban viszont már
csak a játékra koncentráltak és egyenlítettek. A folytatásban a fordítás és a győzelem is összejött (3:1). A
következő ellenfél a Dunakanyar volt, amely ellen viszonylag könnyed, 3:0-s sikerrel folytatta szereplését
a Delta. A nap utolsó összecsapásán az a Gödöllő volt
az ellenfél, amely az egy héttel korábbi farsangi kupán

legyőzte Dömötör-Mátrai
Beáta tanítványait. Az érdi
lányok revánsot akartak
venni az említett fiaskóért,
ami sikerült is. Edzőjük szerint igazi tigrisként küzdöttek. Végül 3:1-re hozták a
meccset és ezzel nagy lépést
tettek az alsóház megnyerése felé.
Vasárnap a Vasas otthonában szerepelt a Delta
RSE Érd egy szupermini
versenyen. Az „A” jelű lány
együttes aranyérmes lett.
Elsőként a Gödöllőt győzte
le szoros küzdelemben 2:0ra, ami azért érdekes, mert
ug yanez a párosítás és
eredmény megismétlődött a
döntőben. Ebben a korosztályban nincs még nem szerinti elkülönülés, így a „B”
csapatot fiúk alkották, akik
végül bronzérmesek lettek.
Érdekesség, hogy a Kertváros „A” csapata ütötte el az
érdieket a döntőtől, viszont
a „B” csapatuk ellen sikerült megszerezniük a harmadik helyet a kisdöntőben.

Három típusra lehetne bontani a magyar női kézilabdabajnokság élmezőnyének átigazolás-politikáját. Van a
külföldi klasszisokkal és
nagy reménységekkel teletűzdelt rendszer, van a hazai,
azaz az elérhető legjobb magyar játékosok egyvelege által alkotott rendszer, illetve
az utánpótlás-nevelő rendszer. És van az ÉRD, amely
ezen három rendszer egyvelegét alapul véve alkot eredményes egységet.
Ha megnézzük az ÉRD keretét, akkor négy, az utánpótlásból felkerült játékosa van
(Bernát Dorina, Győri Barbara, Szabó Laura és Takács Kitti) mindamellett,
hogy Gulyás Vanda és Vajda
Luca is fiatal, de ők is a jövő
nagyjai között szerepelhetnek. Hárman az élvonalba feljutó csapatból maradtak meg
(Janurik Kinga, Kisfaludy
Anett és Szvetlana Gridnye
va – aki már lassan húsz éve
él hazánkban, így nem soroljuk légiósnak) és vannak az
elérhető legjobb magyarok
(Barján Bianka, Fekete

Bozsana, Klivinyi Kinga),
illetve a külföldi klasszisok
(Andjela Bulatovics, Mireya
González, Julia Havro
nyina, Katarina KrpezsSlezák, Mariama Signaté).
Az idény előtt sokan nem
hitték, hogy „a nagy nyári
játékosmozgás” jól fog elsülni,
de a rutinos Janurik–KrpezsSlezák–Signaté–Kisfaludy–
Klivinyi alkotta gerincet remekül egészítik ki az érkezők, s
ehhez kiválóan párosul a fiatalok küzdeni akarása is. De
ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg Szabó
Edina nélkül, akinek beigazolódtak a döntései, akár az egyre több rutint szerző fiatalokra, akár a vezetőedző által
csiszolatlan gyémántnak nevezett nyári igazolásokra gondolunk.
Ez az említett gerinc pedig
jövőre is egyben marad, hiszen még decemberben
Janurik Kinga és Kisfaludy
Anett, majd sorban Katarina
Krpezs-Slezák, Klivinyi Kinga, Mireya González és
Mariama Signaté szerződését
is megújították. A fiataloknak

a lehetőség adott, csak türelmesnek kell lenniük.
Rácz Mariannet, az ÉRD
kapusedzőjét is megkérdeztük, hogy kell-e kapus, mire
elmondta, hogy Gridnyeva – ha
csak az élet nem hoz valami
nagy fordulatot – jövőre is marad és ugyanez igaz Győri Barbarára is, akinek Janurik Kinga mögött a folyamatos játéklehetőség adva van, amely
szintén fejlődését szolgálja.
Mindenki – így nyilván ők is
– tisztában van vele, hogy van
egy úgynevezett első sor, mely
mögé nélkülözhetetlenek a kiegészítő emberek. Ékes példa
Barján Bianka, vagy az elmúlt
hetekben, hónapokban egészen parádésan védekező, mi
több, látványos gólokat szerző
Gulyás Vanda, aki fiatal kora
ellenére egyre több lehetőséget kap.
Lényeg a lényeg, idén nem
kell tartanunk az átigazolási
dömpingtől, csupán két-három
emberre van szüksége a csapatnak, akik még jobb szerepléshez segítik az ÉRD női kézilabdacsapatát.

n DOMONKOS BÁLINT

LENDÜLJ FORMÁBA TAVASZRA!

Azok között, akik
2016. március 1-15. között
uszodabérletet vásárolnak egy ÉRD
Arénás ajándékcsomagot sorsolunk ki.
TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

329075

búcsúztunk

kiváló védekezést követően
egyenlített a mérkőzés 47. percében (12:12). Az utolsó tíz
percre is döntetlennel érkezett
az Érd Klivinyi Kinga találatával, majd az 55. percre újra kétgólos előnye volt a francia ellenfélnek, majd Mireya
González Álvarez lőtte át a
hazaiak védőfalát, ezután pedig gyors ellenakció végén Fekete Bozsana egyenlített. Az
utolsó két percre fordulva
Klivinyi Kinga találatával az
érdi lányok vezettek, ám a
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A MOBIS PARTS EUROPE Magyarországi Fióktelepe
új kollégát keres az alábbi munkakörbe:
328506

RAKTÁROS

Főbb feladatok: áruk minőségi és mennyiségi ellenőrzése • áruk be-,
kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével, csomagolás • anyagmozgatás, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése
Elvárások: • raktározásban szerzett tapasztalat • erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás • jó fizikai teherbírás • együttműködési készség
• teljesítményorientáltság • csapatmunkára való hajlandóság • kétműszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent: targoncavezetői engedély • autóalkatrészek ismerete
Amit kínálunk: versenyképes fizetés • hosszú távú munkalehetőség
egy nemzetközi vállalatnál • lendületes csapat
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezését
az alábbi e-mail címre küldje el: hu_jobs@gmobis.com
További információért keresse fel weboldalunkat: www.mobis.co.kr
Kérjük, jelentkezése elküldésekor tüntesse fel a pozíció megnevezését.
Álláslehetőség Érden
A Konténer Hungária Kft. új központi telephelyére keres:

Gazdikereső
A legnagyobb öröm számunkra, ha egy
hányatott sorsú állat végre biztos, szerető
gazdájára, új családra lel. Arra biztatunk
minden kedves gazdijelöltet, válasszon magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad lehetőséget, hiszen a
helyére újabb rászoruló kerülhet. Semmi
sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy
cica hálájával, szeretetünket százszorosan
viszonozzák!
Ha örökbe fogadná Szultánt vagy Yokót,
vegye fel a kapcsolatot az Alapítvány
munkatársaival. Telefon: 06-30-276-6071
vag y
0 6 - 3 0 - 910 - 6 9 8 7,
E-mail:
siriusalapitvany@gmail.com. A többi
gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13,
Bankszámlaszám: 10403136-4953494949521015

KOVÁCS ISTVÁN
2016. február 12-én, életének 89.
évében eltávozott e Földi Világból.

2016. március 4-én, 15 órakor

Küldje el önéletrajzát az allas@kontener.hu e-mail címre, vagy jelentkezzen
a 06-30-280-9873-as számon, munkanapokon, 10 és 18 óra között.
Munkavégzés helye: Konténer Hungária Kft. bemutató telephelye, 2030 Érd, Fiastyúk u. 7.

Kérjük, hogy egy-egy szál rózsával
szíveskedjenek leróni
kegyeletüket!

330348

330265

érvényes okmányok, erkölcsi bizonyítvány, min. 3 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk: munkavégzés hétköznapokon, normál munkaidőben (8–17h),
hosszú távú, tartós munkalehetőség, versenyképes fizetés, változatos feladatok
Elvárások: precíz munkavégzés, megbízhatóság

veszünk búcsút Tőle az érdi
Köztemetőben.

A német PRETTL csoporthoz tartozó PEX Kft. új
érdi gyártócsarnokába keres munkavállalókat
igényes autóipari termékek gyártásához.
Gyorsan elsajátítható, könnyű ülőmunka • Igényes és tiszta
munkakörnyezet • Korrekt bérezés és juttatási rendszer
• Hosszú távú biztonság

Autóipari, kábeles vagy műanyagipari tapasztalat előnyt jelent!
PEX Automotive Systems Kft. 2030 Érd, Turul u. 10; tel: 23/505-840; pex.munka@gmail.com

Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál,Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszútávúmunkalehetőség,teljesmunkaidő,heti40óra

Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.

Megváltozott Munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon, munkaidőben 8–16 óra között, vagy küldje
önéletrajzát a kívánt munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.

2030 ÉRD,
FELSŐ U. 1.

Rakodó / SzoRtíRozó

Ügyfélfogadás:

kollégát keresünk esti munkavégzéssel

329426

FELADAT: a szortírozóüzembe beérkező
csomagok irányítása, pakolása, szkennelése
ELVÁRÁSOK: jó fizikai állóképesség,
pontosság, erkölcsi bizonyítvány
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes jövedelem
(étkezési jegy már az első naptól, minőségi és
mennyiségi prémium, 13. havi bér), munkába
járáshoz anyagi és/vagy technikai segítség
Munkaidő: hétköznap 16.30–01.30
Munkavégzés helye: Alsónémedi
Várjuk jelentkezését a 30/202-2593
vagy 30/237-2964-es telefonszámon.
Parcel, Logistics & Express

Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban
várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

Korrekt bérezéssel, pontos
elszámolással, téli fizetéssel.

Munkavégzés helye: Érd és vonzáskörzete
Jelentkezni a kert@kertstudio.hu címen
tudsz, a szakmai önéletrajzoddal.
Tel: 06-20/94-60-934

Budapesti székhelyű
élelmiszergyártó cég
munkatársakat keres az alábbi
munkakörbe:

FERMENTÁCIÓKEZELŐ
betanított munka 12 órás folyamatos műszakban
Feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések
• technológiai tisztítások
• hibák azonosítása és elhárítása
Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (műszaki terület
előnyt jelent)
• számítógépes alapismeret

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai
önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu

329400

330338

HIRDETÉSFELVÉTEL

Keressük azt a gyakorlott kertépítőt, kinek fontos
a megbecsülés, biztonság, elkötelezettség. Ezért
cserébe elvárjuk a minőségi és kemény fizikai munkát.

327615

Kertépítő KerestetiK!

MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló, címkéző • Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészeti munkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok

Yoko 5 év körüli ivar
talanított szuka. Kö
zepes termetű. Elő
ször félénk volt, de
már barátkozó, aktív.

ÖSSZESZERELŐI munka ÉRDEN

Megrendült,
mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

GÉPKOCSIVEZETŐT
önraKOdóS darUS aUTóra*

Szultán 6–7 év körüli,
Érden befogott nagytes
tű kan. Előéletét nem is
merjük, barátságos, ker
tes házba való kutyus.

330684

A Mobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállalata. A Hyundai Mobis az egyik legnagyobb vállalat a Hyundai Automotive Csoportban, amely magában foglalja a Hyundai Motor és a Kia Motor cégeket is. A Mobis Parts Europe N.V. kizárólagos forgalmazója a Hyundai és Kia modellek
gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában. A különböző európai leányvállalatainkkal
szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frankfurtban, Németországban található.

apróhirdetés

Előírás: középfokú szakirányú végzettség,
„B”kategóriás jogosítvány. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk! Érd és környéki
lakosok előnyben!
Fényképes jelentkezéseket az
erdimunkavedelem@gmail.com
e-mail címre várjuk.

betanított munkára,

Érdi benzinkútra

nettó 98 000 Ft/hó.

323104

322465

azonnali kezdéssel keres
hölgy kollégákat. Munkába
járáshoz Érd központból buszt
biztosítunk. Kezdő jövedelem

kútkezelőt és shop eladót

330633

office@princesspek.hu

felveszünk. Szakirányú végzettség nem,
kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).

e-mail címre várjuk!

ÁLLÁST KERES

műkörömépítő,
fodrász és
kozmetikus
munkatársakat. Leginkább

329032

Érd központjában lévő, újonnan
nyíló exkluzív szépségszalon keres

vállalkozókat keresünk helybérléssel.
A szalon teljesen felszerelt és
gépesített, tehát minden adott a
munkába állásra. Jelentkezni lehet az
illesanett1991@gmail.com
e-mail címen vagy a
06 30/979-23-53 telefonszámon.
Várom a kedves jelentkezőket.

Felsőfokú iskolai végzettségű és
angol nyelvismerettel rendelkező
fiatal munkatársat keresünk

vezető munkakörbe.
Társaságunk megtekinthető a
www.boszmetal.hu oldalon.
Kezdő fizetés:
300–350.000 forint + cafetéria.
Jelentkezés önéletrajzzal a
boszmet@t-online.hu
e-mail címen.
Érd és Sóskút körzetéből
várjuk a jelentkezőket.

Aktív ápolónő takarítást, idősgondozást vállal, akár 24 órában is. 06-30/823-20-34.

CSALÁDI HÁZ
Családi ház eladó a Rába utcában. Telefon: 06-30/369-72-55.

ALBÉRLET
ALBÉRLET KÍNÁLAT
Érden a Retyezáti utcában lakás
kiadó egy/két személynek. 0620/268-10-19.

330668

ALBÉRLET KERESÉS
Érden és környékén, fiatal pár,
biztos munkahellyel albérletet
keres. Telefon: 30/823-20-34,
06-30/308-74-15.

TELEK

Nyitott, barátságos embereket
keresek, egy a korát 20-30 évvel megelőző, intelligens termék ismertetéséhez. 06-70/6277-132.
Érdi közjegyző irodába,

takarító-hivatalsegéd
326032

munkakörbe részmunkaidős
munkatársat keresünk.
Erkölcsi bizonyítvány szükséges.
tel.: 23-362-034

Egészségügyben teljes/részmunkaidős állást keres, onkológián
dolgozó, 27 éves, megbízható,
diplomás ápolónő. Telefon: 0670/884-88-21.

Építési telek eladó Diósdon a Szabadság útján 3600 nm, társasház építésére is alkalmas. Irányár: 19 millió Ft. T.: 20/9-243-400
Érden összközműves 965 nm építési telek kis házzal, ikerház építésére is alkalmas eladó. T:0620-920-4261
Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769,
Bővebben:
ingatlan.com/22094288

hagyatékokat,
hullott
szarvasagancsokat,,
gyűjteményeket

vásárolok. 06 30 849 477 86
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat stb, teljes
hagyatékot első vevőként, legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. herendi77@gmail.com, 0620/280-0151.
Régi bútorokat, festményeket,
porcelánokat, órákat (fali és álló), ezüstöket, hagyatékokat,
borostyánokat, ékszereket vásárolok. 06-70/278-86-34.
Biztos munkahellyel rendelkező,
középkorú házaspár életjáradékot/eltartást kötne idős személlyel. Tel.: 30/823-20-34, 0630/308-74-15.
Életjáradékot fizetnék idős személynek lakásért/házért/telekért kis épülettel. Telefon: 0620/629-09-16.
Eladó új állapotban Nayman villany varrógép, FIAT autó motor,
dupla élű káposztagyalu. Tel.:
06-20/483-0448.
Lomtalanítás pincétől a padlásig,
lakás kiürítés, mindenféle hulladékokat, bútorokat elszállítok.
06-70/948-79-07.
Frissen vágott, konyhakész, kukoricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

322899

329067

330066

330528

Móángiküazlet

Kováts Miklós

328938

M e g n y i t ot t u n k !!!

Vágott virág
Alkalmi csokrok
Ajándéktárgyak
Cserepes virág
Ballagási csokrok
Koszorúk
Sírcsokrok

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,
garázskészítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

329370

Vir

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje. Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

313430

tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.

trófeákat

T: 06-20-991-3405

Horváth Mónika

Tel.: +36309654461 • Érd, Felső utca 30.

NAGY tAvAszi GYÜMÖLCsLÉ
És LEKvÁRvÁsÁR!

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐsziLÉ-ALMÁvAL és
MEGGYLÉ-ALMÁvAL 5 literes
kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKvÁR
termelői áron megvásárolható!

tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

t:30/2721769, fiNoMGYuMoLCsLE.hu
Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu
2030 Érd, Begónia u. 20.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!
Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,
06-30-924-1205

325928

Vadászházamba

Érd. 06-1-471-9548
Érdi cég keres főállású, nemdohányzó munkatársat

Sütőipari cég egyműszakos

312818

VEGYES

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!

Igény szerint szállítással, valamint
FA A P R Í T É K E L A D Ó !
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547

314061

www.pannonjob.hu

autófényezőket!

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

T: 06-20/288-5148

Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

VÁLLALKOZÁS

330483

06-20/492-7894

Eladó Lady S utánfutó. Terhelhető
súly: 300 kg. Irányár: 45.000,-Ft.
Érd.: 06-20/465-50-28.

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

Matematika és fizika korrepetálást vállalok. Tel: 30/566-44-56,
23/386-324.

ÉRDI GYORSSZERVIZ

hőkamerás mérés!

Automata mosógép, mosogatógép helyszíni
javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

Redőnyök, szúnyoghálók
téli vására -20%
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
321415

Jelentkezés:

t: 06-30-682-1390

326072

szakképzett vagy
nagy gyakorlattal
rendelkező

AzonnAli készpénzfizetéssel!

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

OKTATÁS

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

328635

biztos munkalehetőség
magas bérezés
cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

T: 06-20/9-346-354

322665

Németországi
és ausztriai
munkahelyeinkre
keresünk

Hulladékhoz

320514

330506

Amit kínálunk:

Mindenféle

AUTÓ/MOTOR
Mazda demio gazdaságos kis autó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 0620/9-20-42-61.

OPERÁTOROKAT

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

Konténer

254 négyszögöl saroktelek Érden
kis házzal, gáz és csatorna
csonkkal, ipari mérővel, kúttal
eladó. Tel.: 06-30/376-6878.

330321

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Duguláselhárítás non-stop,

KONTÉNER

313997

Érden a piacnál 3769 nm-es telek,
„LK8”-as besorolású, kedvező
áron 2500,-Ft/nm-es áron eladó. 06-70/62-77-132.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Érd, Budai út 6.
szám alatti régiségüzletünkben

borostyán és régiség
felvásárlás napi legmagasabb áron.
06-20-937-6624 • 06-20-614-0306

Méterfa, bükk és cser, hasított,
16.000,-Ft/m3 (1x1x1m) Érden.
Telefon: 06-30/409-43-34.
Szobafestést, mázolást, tapétázást megfizethető áron takarással. Tel.: 06-20/31-88-142.
Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20920-4261.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db májával. Tel.: 06-30/5326507.
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Szarvas agancs felvásárlás. Telefon: 06-30/886-03-61.

ingyenes fe

Üdülőjog eladó részvényekkel
együtt, jelképes összeg. T: 0623-368-679
Árutermelő gyümölcsös Érd belterületén jutányos áron kiadó.
Tel.: 06-20-423-0379.

TÁRSKERESÉS
Fehér Orchidea Társközvetítő várja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Templom tér 19.

óság
12 év vízzár s árajánlat készítés

Bodó Gábor
or
www.palatetok.hu

+36-30/2277- 082
www.facebook.com/palatetok

lmérés é
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Országosan is példaértékű összefogás
Míg korábban kéthetenként, az idei télen már minden hétvégén osztottak ételt az Érdi Szociális Gondozó Központ udvarában a nehéz helyzetben lévő
embereknek. Tavasztól decemberig ugyan szünetel a jótékonysági akció, ám a szociális munkások ez
idő alatt sem hagyják magukra az elesetteket.
Három hónapig tartott a
most, március 6-án befejeződő
téli jótékonysági akció, amely
során több száz rászoruló, bajban lévő ember vasárnapi
ebédjéről gondoskodtak a városban. A gondozóközpont Budai úti udvarában nemcsak
meleg ételt, hanem ruhaneműt,
a gyermekeknek játékot is osztottak a rászorulóknak. Azoknak a családoknak pedig, akik
betegség vagy közlekedési nehézségek miatt nem tudtak a
helyszínre jönni, a szociális
munkások vagy az önkéntes
segítők házhoz szállították az
adományokat.
A vasárnaponkénti ételosztási akciót 200–250 adag étellel
indították decemberben, majd
miután hétről hétre egyre töb-

ben jöttek, emelték a porciók
számát. Végül már jóval meghaladta a háromszázat a kiosztott
adagok mennyisége. Ezzel

együtt, minden vasárnap 70–80
adagot szállítottak ki családokhoz, illetve egyedülálló rászorulóknak – tudtuk meg Récsei
Krisztinától, a Szociális Gondozó Központ vezetőjétől, aki arra
is kitért, hogy az idei jótékonysági mozgalom sikere elsősorban
annak köszönhető, hogy az önkormányzat által fenntartott
szociális intézmények és a város
vallási felekezetei, gyülekezetei
összefogtak és közösen szervez-

ték, bonyolították az ételosztásokat. Ez a tartós összefogás
országosan is példaértékű, hiszen sokan nemcsak egy-két
hétvégét vállaltak be, hanem folyamatosan jelen voltak és egymásnak is besegítettek. Óriási
csapatmunka folyt itt az elmúlt
hónapokban! Ugyanakkor rengeteg segítség, felajánlás és adomány is érkezett, a gyülekezetek tagjaitól, vállalkozóktól és a
lakosság részéről egyaránt.

Számos rászoruló most került először a szociális munkások látószögébe

Volt, aki anyagi támogatást
nyújtott, mások önkéntes munkájukkal járultak hozzá a jótékonysági akció sikeréhez. Többször előfordult, hogy aki egyszer
eljött, mindjárt a következő vasárnapra is bejelentkezett –
emelte ki Récsei Krisztina.
A jótékonysági ételosztások
szervezői pedig, ahogyan az
akció kezdetén, annak befejezése után is összeülnek majd,
hogy értékeljék az elmúlt időszak tapasztalatait. Ezeken a
téli vasárnapokon számos rászoruló most került először a
szakemberek, szociális munkások látószögébe, így azt is felmérhették, kinek, milyen formában nyújthatnak rendszeres
segítséget. Az intézményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy bár
az utolsó ételosztást erre a hétvégére tervezik, de ha az időjárás rosszabbra fordulna, addig
folytatják az akciót, amíg szükségét látják. Mivel csak az ételosztás szűnik meg, de a rászorultság marad, továbbra is várják a felajánlásokat, hiszen a
jövőben is szeretnék közös erővel támogatni, a nehéz helyzetben lévő családokat. A Szociális
Gondozó Központban vagy az
egyházakban bárki jelezheti
támogatói szándékát.
n BÁLINT EDIT

330430

Vasárnap még lesz ebéd a Budai úti udvarban

