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Szabadidőpark épül Érdligeten
Elkészültek az érdligeti Papi földeken megvalósuló 
záportározó látványtervei. Ezeket T. Mészáros And-
rás mutatta be múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján, 
amelyen ismertette a terület hasznosítására vonat-
kozó elképzeléseket is.  n�7. oldal

Városzászlót kapott a Lukin
Kiállítással és koncerttel zárta jubileumi rendezvény-
sorozatát az érdi zeneiskola, amely sok feladattal, küz-
delemmel, munkával, de ugyanakkor szép szakmai 
eredményekkel, sikerekkel és elismerésekkel tűzdelt 
ötven évet tudhat maga mögött.  n�8–9. oldal

Pumák és Majmok diadala
A Suli Kézilabda Utánpótlás Program kétnapos ren-
dezvényén nagyjából hatszáz diák vett részt a tér-
ség iskoláiból. Az összesített pontversenyben a leg-
sikeresebb iskola a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola lett.  n�20. oldal

Húsvét zöldcsütörtöktől pálmavasárnapig
Barkanyelés, tojás-célbadobás, 

ételszentelés, egymás lábszárának 
fűzfavesszővel történő veregetése és 
csoportos locsolkodás – megannyi 
nemzetiségi népszokás, amellyel Ér-
den is találkozhatunk. A húsvéti ha-
gyományokról a nemzetiségi önkor-
mányzatok vezetői meséltek lapunk-
nak: a bukovinai székelyek húsvéti 
kosárral készülnek az ünnepre, a 
horvátok virágvasárnapon barkát 
szentelnek, mert ez megóvja a házat 
és lakóit a betegségektől, a svábok 
nagycsütörtökön csak spenótot, 
krumplit és tojást esznek, a romáknál 
nemcsak sonka, hanem töltött ká-
poszta is kerül az asztalra, a lengye-
lek pedig a húsvét előtti hétvégén, 
pálmavasárnapon emlékeznek Jézus 
jeruzsálemi bevonulására és ott van 
még a „barszcz babka,” meg a lekvár-
ral, mogyoróval vagy mandulával és 
marcipánnal ízesített „mazurek”, a 
két legfontosabb húsvéti sütemény.

(Részletek a 18–19. oldalon.)

MINden órában

eladunk
egy ingatlant.*
Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!

2049 diósd, balatoni út 6.
2030 érd, budai út 20. (korall ház 1.)

diosd@oc.hu x erd@oc.hu

+36 70 454 2273
www.oc.hu/eladas
*az év minden egyes munkanapján.

Kellemes húsvéti ünnepeket!
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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.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

9.  FÜlÖP SÁNdoRNÉ (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18-19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

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

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

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

CSoRNaINÉ RoMHÁNYI JUdIT 
(MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

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

dR. HaVaSI MÁRTa (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

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

SZŰCS GÁBoR (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15-20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

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.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁRolY
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

dR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TÓTH TaMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

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

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

2 3| 2016. március 23. |    közérdekű a hét témája   | 2016. március 23. |

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

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

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, 
csütörtök 8.00-18.00, péntek 
8.00-16.00.

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

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

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

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; E-mail: 
jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; E-mail: 
szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.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 téli leállást követően újra zajlik a munka Parkvá-
rosban, ahol tavaly nyáron kezdte meg az önkor-
mányzat a környék teljes körű felújítását az épülő 
Intersparral és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.-vel közösen. Dr. Bács István alpolgármestert 
(Fidesz–KDNP) a március 18-án életbe lépett 
forgalomtechnikai változásokról és az építkezéssel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról kérdeztük.

Múlt pénteken újabb válto-
zások léptek életbe a Bem té-
ren és környékén, ami alapo-
san próbára teszi az arra köz-
lekedők türelmét. Azonban 
nemcsak ez, hanem egy másik 
helyzet is felborzolta a kedé-
lyeket jóval a tavaszi munka-
kezdés előtt, mert már napok-
kal korábban óriási dugók 
alakultak ki a reggeli csúcsfor-

galomban. Az önkormányzat a 
lehető leghatékonyabban 
igyekszik kommunikálni az 
életbe lépő változásokat, erre a 
helyzetre azonban az alpol-
gármester szerint nem tudtak 
felkészülni, s időben jelezni, 
mivel a probléma nem Érden, 
hanem egy településsel odébb, 
Törökbálinton keletkezett. 
Most zajlik ugyanis az Érdet 
és Törökbálintot összekötő, ál-
lami kézben lévő, közigazgatá-
silag Törökbálinthoz tartozó 
8103-as út teljes körű rekonst-
rukciója, ahol jelenleg két kör-
forgalom építését is végzik, s 
ahol emiatt jelzőlámpákkal 
irányítják a forgalmat. Dr. 
Bács István elmondta, hogy a 
törökbálinti hivataltól előzete-
sen semmilyen tájékoztatást 
nem kaptak, így az érdieket 
sem tudták értesíteni. Jelen 
pillanatban annyit lehet tudni, 
hogy 6–8 hétig torlódásra kell 
számítani.

Egyirányúsítások
Másik fontos változás, hogy 

az Iparos út a Shell benzinkút 
kijárata és a Kárpitos utca kö-
zött újra egyirányú lett: vagyis 
akik az autópálya irányából 
jönnek, azok tovább tudnak 
haladni a városközpontba, 
vagy pedig fel tudnak hajtani 
az autópályára Budapest felé. 

A Felső-Parkvárosban élők-
nek azonban a városközpont 
felől kerülő úton kell hazamen-
niük, vagy a Fuvaros utca felé, 
vagy a Szövő utca felé. Jó hír 
azonban, hogy az autópályára 
való le- és felhajtás nem lett 
korlátozva, minden irányba 
tudnak haladni az autósok.

Az Aszfaltozó utcát is 
egyirányúsították a Hegesztő 
utca felől, így az Iparos út irá-
nyából nem lehet bemenni. A 
Sóskúti útról lehet behajtani 
az egyirányúsított Hegesztő 
utcába is. Itt egy háromállásos 
ideiglenes buszmegálló léte-
sült a megszűnő buszforduló 
miatt. Ez azt jelenti, hogy az 
utcában megállást tiltó táblák 
lettek kihelyezve, még a túlol-
dali padkán sem lehet parkol-
ni, elősegítve ezzel a buszok 
zavartalan közlekedését. Az 
utca elhagyását kizárólag az 
Aszfaltozó utca felé tehetik 
meg. A Sóskúti út felől érkezők 

a körforgalomban csak balra, 
az M7 vagy egyenesen, Török-
bálint felé kanyarodhatnak, 
mivel a Bajcsy-Zsilinszky út is 
egyirányúsítva lett Érd köz-
pont felől az M7 irányába. 
A Bem köztől a központ felé 
haladóknak a tavalyihoz ha-
sonlóan ismét a Sóskúti út felé 
kell kerülniük. A direkt ág le-
zárása miatt be kell hajtaniuk 
a körforgalomba és onnan tud-
nak a Sóskúti útra kanyarod-
ni. Törökbálint felé viszont a 
szokásos módon kanyarod-
hatnak.

Változó  
buszközlekedés

Végérvényesen megszüntet-
ték a buszfordulót a Bem téren, 
s ideiglenes jelleggel az Aszfal-
tozó utca–Iparos út kapcsola-
tánál, az épülő Interspar előtt 
alakítottak ki egy buszmegál-
lót. Innen indulnak a buszok 
például Törökbálint felé. A 
buszmegállókat is áthelyez-
ték, a központ irányába az Ipa-

ros úton az épülő áruház előtt 
szállhatnak fel az utasok, míg 
Budapest felé ezzel a megálló-
val szemben, a Kádár utca–
Iparos utca sarkán lévő megál-
lóban lehet le- és felszállni. Ki-
alakítottak néhány átmeneti 
megállóhelyet is. Az Alsó-
erdősor utcában két ideiglenes 
buszmegálló létesült, az egyik 
a Rekettye utca sarkán, a má-
sik a Fenyőfa utcánál. Mivel a 
buszok sem mehetnek be a Baj-
csy-Zsilinszky útra a körfor-
galom felől, így terelőútra 
kényszerülnek a Szovátai 
utca–Daróczi utca útvonalon 
Érd központ felé. A  Daróczi 
utcában ezért ideiglenes busz-
megállót létesítettek, a tavalyi-
hoz hasonlóan.

Gyalogos közlekedés
Az Iparos út–Aszfaltozó 

utca csomópontjánál az Érd 
központ felé haladó útpálya 
egy forgalmi sávra szűkült a 
gyalogosok biztonságos átju-
tásának elősegítése érdeké-
ben. Megszűntek azonban a 

jelzőlámpák, így a zebráknál 
mind a gyalogosoknak, mint 
pedig a vezetőknek fokozottan 
figyelniük kell. Az alpolgár-
mester ugyanakkor örömmel 
számolt be arról, hogy nyártól, 
a beruházás befejezése után új 
buszmegállót fognak kialakí-
tani a Budapest felől utazók-
nak az M7-es lehajtó után, 
hogy a fent élőknek ne kelljen 
visszagyalogolniuk a Bem tér-
től több száz métert.

Az alpolgármester arra kér-
te a közlekedőket, hogy legye-
nek megértőek és türelmesek, 
hiszen a terület felújítására 
már legalább húsz éve vártak. 
A kivitelező cég így is roham-
tempóban dolgozik, mindösz-
sze 12 hónapot kaptak az ön-
kormányzattól, hogy az útépí-
tést elvégezzék. Dr. Bács Ist-
ván úgy kalkulált, hogy – ha az 
időjárási körülmények is meg-
felelőek lesznek – már ez év 
júniusában olyan állapotban 
lesz az Iparos úti csomópont, 
hogy a forgalom számára azt 
100 százalékosan át lehessen 
adni. n�Ba-NYIlaS HaJNalKa

Mindenkit érint a felújítás
Az Érdi Újság a legújabb forga-
lomkorlátozások életbelépé-
sének napján megkérdezte az 
arra közlekedőket, hogy mit 
gondolnak az építkezésről. 
Egy férfi éppen az édesanyját 
várta a Kádár utcában, aki el-
mondta, hogy Felső-
Parkvárosban laknak, így min-
dennap erre közlekednek. 
A  dugók nem zavarják, az vi-
szont igen, hogy nincsenek 
parkolók, s szinte lehetetlen 
megállni, ha postára, patikába 
vagy boltba szeretnének men-

ni. Egy másik férfi is a parkolás-
ra panaszkodott. Nap mint 
nap hordja a gyermekét a Szi-
várvány Óvodába, ami előtt 
állítása szerint mostanra kaoti-
kus állapotok uralkodnak, már 
ami a megállási lehetőségeket 
illeti. Ezzel kapcsolatban dr. 
Bács Istvántól megtudtuk, 
hogy az óvodával szemben 
lévő parkoló egy magántulaj-
donban lévő építési telek, csu-
pán a tulajdonos jóindulatán 
múlik, hogy évek óta engedi, 
hogy ott álljanak meg a kocsik. 

Az alpolgármester emlékezte-
tett, hogy a lakosok számtalan 
alkalommal kérték már az ön-
kormányzattól, hogy legyen 
kiépítve a közvilágítás a parko-
lóban, azonban erre azért nem 
kerülhet sor, mivel nem önkor-
mányzati tulajdonban van az 
ingatlan. Egy asszonyt arról 
kérdeztünk, hogy kiigazodik-e 
a buszok új indulási helyeiről. 
Kicsit bosszankodva válaszolt, 
mert rossz helyen állt, azon-
ban elmondta, hogy nagyon 
várja, hogy megújuljon a kör-
nyék és hogy megnyisson a 
nagyáruház.

Ideiglenes buszmegálló az M7-es felől Érd központ irányában

Egyirányúsítások az Iparos utca térségében

Húszéves álom válik valóra

Nyár elejére elkészül az új Bem tér
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Soha nem vágyott többre a tanításnál. Ötven-
éves pedagógusmúlt áll mögötte, legalább 
hatezer tanítványa volt. Háromszor volt igazgató-
ja a Vörösmarty Mihály Gimnáziumnak. Számos 
szakmai és városi elismerését az idén március 
15-én átvett Érd Város Díszpolgára címmel koro-
názta meg.

– Édesapja megbecsült or-
vos volt Tárnokon. Nem szere-
tett volna a nyomdokaiba lép-
ni? 

– Inkább ő szerette volna, 
hogy orvos legyek. Édes-
anyám viszont – talán jobban 
ráérzett a képességeimre – a 
tanári pályát javasolta. Az 
utóbbi győzött, nap mint nap 
hallottam az orvoshoz hozott 
gyerekek sírását. Tudniillik 
akkoriban a rendelő és a szol-
gálati lakásunk egy épület-
ben volt. Egyetlen fal válasz-
totta el apám orvosi rendelőjét 
a szobánktól. Hamar rájöt-
tem, hogy hiába az apai elvá-
rás és ösztönzés, én lelkileg 
nem vagyok alkalmas a gyó-
gyítói hivatásra. Így inkább a 
tanári pályát választottam, 
annál is inkább, mert nagyon 
szerettem az idegen nyelve-
ket. Ráadásul latinból meg 
oroszból is kiváló tanáraim 
voltak, akik nagyszerű példát 
állítottak elém. Igaz, mivel 
nem parasztszármazású, ha-
nem értelmiségi szülők gyer-
meke voltam, hiába volt ma-
gas a pontszámom, csak má-
sodszorra vettek fel a főisko-
lára. Csakhogy akkor már a 
kevés jelentkező miatt, s talán 
mert a latint akkoriban az 
egyházak, azaz a „papok 
nyelvének” tartották, nem in-
dítottak latin szakot. Az orosz 
mellé a magyar szakot aján-
lották, és nem is Budapesten, 
hanem a pécsi főiskolán ta-
nulhattam, levelező tagoza-
ton.

– Ebben meg az volt a „csa-
var”, hogy a levelező tagozat-
hoz munkahely is kellett. Így 
történt, hogy a gimnázium-
ból kikerülve, gyakorlatilag 
azonnal a katedrára került. 
Szinte diákként kezdte a pá-
lyát, alig volt idősebb a tanít-

ványainál. Ezt hogyan élte 
meg? 

– Valóban, még húszéves 
sem voltam, amikor azzal for-
dultam a Járási Tanácshoz, 
mondják meg, hol taníthatnék 
orosz nyelvet egy Tárnokhoz 
közeli iskolában. Először Her-
ceghalmon kínálkozott egy 
lehetőség, ami elég messze 
volt a lakhelyünktől. Már ép-
pen azon tanácskoztunk ott-
hon, hogyan oldom meg az in-
gázást, amikor váratlanul 
kaptam egy jobb ajánlatot: az 
érdi ófalusi iskolában is 
orosztanárt kerestek. Már 
másnap reggel, 1964. szep-
tember 30-án, az akkori 6. A 
osztályban megtartottam az 
első órámat. Nagyszerű érzés 
volt! Tudtam, hogy jól válasz-
tottam. A tanítás mellett vé-
geztem el a Pécsi Tanárképző 
Főiskolát magyar–orosz sza-
kon. Igaz, előbbitől egy kicsit 
tartottam, mert a diákéveim 
alatt sokat sportoltam, így ke-
vés időm volt az olvasásra. De 
nemcsak futballoztam a buda-
foki csapatban, hanem már 
‘62 előtt zenélni is elkezdtem. 
A zenekari próbák, a fellépé-
sek, az edzések meg a mecs-
csek rengeteg időmet lefoglal-
ták, nem sok maradt a köny-
vekre. Noha nem terveztem, 
így utólag mégis örülök a ma-
gyar szaknak, mert egyrészt 
sikerült utolérnem magam az 
olvasottságban, másrészt – 
ha nem is lettem magyarta-
nár –, olyan műveltséget sike-
rült általa megszereznem, 
ami egy pedagógus számára 
nélkülözhetetlen. Nem beszél-
ve a nyelvtanról, amit kiváló-
an kellett ismernem ahhoz, 
hogy jól taníthassam az ide-
gen nyelveket. A főiskola után 
pedig azért, hogy középisko-
lában is oktathassak, beirat-
koztam a szegedi egyetemre. 

Hat évig tanítottam Ófaluban, 
majd – noha nem volt még 
egyetemi diplomám – 1970-
ben már hívtak a Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumba, így a 
második diplomát is a tanítás 
mellett szereztem meg.

– Olyan idegen nyelveket 
választott, amelyek egyálta-
lán nem voltak közkedveltek. 
Az oroszt például akkoriban 
sokan inkább nyűgnek tartot-
ták. Vajon az ön diákjai szeret-
tek oroszul tanulni? 

– Bár az orosz valóban a 
„nemszeretem” tantárgyak 
egyike volt, nekem soha nem 
volt ezzel problémám. Az ak-
kori szülők, de leginkább a 
nagyszülők tudatában a há-
ború és az utána következő 
időszak szellemi terrorja ha-
gyott nagyon mély, negatív 
nyomokat. De a gyerekek sze-
rencsére még nem voltak 
megfertőzve ezzel az ellen-
szenvvel. Nekem az volt és ma 
is az az elvem, hogy ha a diák 
megkedvel engem, a tantár-
gyamat is szeretni fogja. A 
pedagógia nemcsak szakmai 
tudás, hanem egyéniség kér-
dése is. A legfontosabb felada-

tomnak tartottam, hogy ma-
gamon keresztül megszeret-
tessem a tárgyamat. Egyedül 
ez döntötte el, kedvelni fog-
ják-e vagy sem az orosz nyel-
vet. Igyekeztem mindenkivel 
tudatni, hogy én nem Lenin, 
Sztálin vagy Brezsnyev, ha-
nem Puskin, Tolsztoj, Gorkij 
és Turgenyev nyelvét tanítom. 
Egy olyan nyelvet, amellyel 
160–180 millió ember szívéhez 
kerülhetek közel, mert tudok 
velük beszélni, megértem, 
amit gondolnak, éreznek, leír-
nak. Ez a nyelvoktatás lénye-
ge és minden idegen nyelvre 
érvényes. Soha nem száraz 
iskolai tantárgyként kell hoz-
zányúlni, hanem egy másik 
kultúra megismerését segítő 
lehetőségnek kell tekinteni 
rá, ami bármikor a hasznunk-
ra válhat életünk során. Azt 
hiszem, a diákjaim is megér-
tették ezt, hiszen legalább fél-
száz olyan diákom volt, aki 
orosz szakon folytatta a ta-
nulmányait, sőt páran közü-
lük egyetemi tanárok lettek. 

– Hogyan fogadták a latint? 
Azt is gondolhatták, hogy 
semmi értelme, hiszen senki 
nem beszél ma latinul.

– Igen, leginkább attól tar-
tanak sokan, hogy azért ne-
héz, mert nem egy beszélt, 
hanem holt nyelvről van szó. 
Elárulom, hogyan tudtam a 
latint hamar megkedveltetni a 
gyerekekkel. Bármelyik osz-
tályban kezdtem el tanítani, 
nálam az első jegy mindig 
ötös volt, amit az órai aktivitá-
sért lehetett megszerezni. Aki 
sokat jelentkezett, jó válaszo-
kat adott, az első pár óra után 
máris megérdemelt egy kitű-
nő osztályzatot. Ezzel azt is 
jeleztem a diákoknak, hogy 
érdemes tanulni, felkészülni, 
az órákon aktívan részt ven-
ni. A latin 25 évig nemkívána-
tos tantárgy volt Magyaror-
szágon. Később azonban, 
amikor a nyolcosztályos gim-
náziumokat elindították, a di-
ákok már 10 évesen elkezd-
hették tanulni. Sok szülő ag-
gódott, hogy ebben a korban 
ez még nagy nehézséget okoz 
nekik. Nem így történt. Az ötö-
dikesekhez például úgy men-
tem be az első órára, hogy 
közöltem velük: ti már sokat 
tudtok latinul. Tágra nyílt a 
szemük: honnan tudnánk? 
Feladtam: írjanak össze né-
hány -cióra végződő szót: va-

káció, operáció, injekció – so-
rolták. Aztán következtek a 
-torra végződő szavak, ame-
lyekkel emberi foglalkozást, 
vagy készüléket neveznek 
meg. Például indikátor, operá-
tor, kántor, direktor, piktor, 
konnektor, radiátor... Disznó-
tor – dobta be valaki, amin jót 
mulattunk. Már az első órán 
összegyűjtöttünk vagy száz 
latin eredetű szót. Így derült 
ki, mégis „tudnak” valameny-
nyit latinul. Meggyőződésem, 
hogy az idegen nyelvet a köny-
nyebbik oldaláról kell megkö-
zelíteni. Később, aki olasz, 
spanyol, francia, esetleg por-
tugál nyelvet tanulna, a latin 
ismeretével már játszi köny-
nyedséggel menni fog, hiszen 
már megalapozta a szókin-
csét.

– Említette: számos diákja 
ért el kiváló eredményt, sőt a 
diákolimpiára is eljutottak…

– Csaknem százan nyelv-
vizsgát is szereztek latinból, 
ami azt jelenti, hogy az emelt 
szintű érettségin kitűnő ered-
ményt értek el. Akik történe-
lem, biológia szakon folytat-
ták a tanulmányaikat vagy 
orvosi egyetemre iratkoztak, 
nagy hasznát vették a latin 
tudásuknak és ez óriási előny 
volt azokhoz képest, akik a 
gimnáziumban nem tanulták 
ezt a nyelvet. Egyfajta kivált-
ságnak is felfogható, hiszen 
az 500 magyarországi gimná-
ziumban mindössze 75-ben 
oktatnak latint. Noha latin 
szakos diplomám nincs, de az 
idegen nyelvtanítási képesí-
tés mellett mindig folyamato-
san képeztem magam: fordí-
tottam, tanfolyamokat, konfe-
renciákat látogattam, igye-
keztem a legmagasabb szin-
ten oktatni. Talán ennek kö-
szönhető, hogy két tanítvá-
nyom is bekerült az egyik 
magyarországi, tízfős diák-
olimpiai csapatba és Rómá-

ban, a világ legjobb latinosai-
val mérhették össze tudásu-
kat.

– Az eltelt fél évszázad alatt 
közel hatezer tanítványa volt. 
Nem csoda, hogy bármerre 
megy a városban, mindig 
szembejönnek önnel egykori 
diákjai. Városvezetők, orvo-
sok, tanárok és még számos 
megbecsült szakma kiváló 
képviselői lettek. Milyen érzés 
találkozni a valamikori tanít-
ványaival?

– Nagyszerű! Mindegyi-
kükre büszke vagyok. Leg-
utóbb a Városi Galériában, 
Kéri Mihály képzőművész 
kiállításán láttam együtt ren-
geteg korábbi diákomat: a fő-
építésztől az önkormányzati 
képviselőkön, művészeken és 
pedagógusokon át az igazga-
tóhelyettesig sorakoztak ott 
fel jó néhányan, akik derűs 
hangulatban idézték fel a di-
ákéveiket. Engem meg elön-
tött a büszkeség. Az fogalma-
zódott meg bennem, hogy ne-
künk itt a helyi gimnázium-
ban az a megtisztelő feladat 
jutott, hogy az értelmiségi és 

a vezetői utánpótlást kinevel-
jük.

– Soha nem vágyott többre? 
Magasabb pozícióra, egyete-
mi professzori állásra, külföldi 
megbízatásra?

– A hetvenes évek második 
felében történt egy kísérlet 
arra, hogy módszertani egye-
temi oktató legyek az orosz 
tanszéken, de amikor a pro-
fesszor megtudta, mennyi a fi-
zetésem gimnáziumi tanár-
ként, nem is erőltette a dolgot. 
Kiderült, ő csak az akkori bé-
rem felét tudta volna felajánla-
ni. Később rájöttem, még ma-
gasabb fizetésért sem vállal-
tam volna el, és nemcsak az 
ingázás miatt. Az egyetemen 
évente mindössze harminc, 
harmincöt hallgatóval kerül-
hettem volna kapcsolatba. Ér-
den viszont minden évben leg-
alább 180 új diákot ismertem 
meg. Előfordult, hogy egy isko-
laévben kilenc osztályban ta-
nítottam. Ráadásul a Vörös-
marty Gimnáziumban egy ki-
váló tanári karral dolgozhat-
tam együtt, erről a közösség-
ről semmiképpen sem szeret-
tem volna lemondani. Ahogy a 
díszpolgári kitüntetést megkö-

szönve kifejtettem: minden si-
keres teljesítményem a közös-
ségből, a közösségtől szárma-
zott: legyen szó a tantestület, a 
diákok vagy a Poly-Art Alapít-
vány közösségéről. Mindig 
egymást lelkesítve, erősítve 
dolgoztunk. Még a nemzetközi 
kapcsolataimban is a közös-
ségépítés dominált. Több mint 
egy évtizeden át vezettem nya-
ranta hazánk legjobb száz 
gimnazistájának nyelviskolá-
ját Oroszországban, ahol alig 
két hónap alatt kovácsolódtak 
össze a csoportok. A kollégáim 
kissé csodálkoztak, hogy 
nyugdíj előtt azzal köszöntem 

el tőlük, hogy mindegyiküktől 
– még a legfiatalabbaktól is – 
sokat tanultam. Egyikükben a 
természetességet, másikuk-
ban a kitartást, harma-
dikukban az igazságérzetet 
tartottam értékesnek, a ma-
gam számára is követendő-
nek, és mindez engem is gaz-
dagított. Talán belőlem is su-
gárzott valami, ami számukra 
volt példaértékű. Ami még 
fontos: valójában az öregdiák-
találkozókon derül ki, melyik 
tanárról milyen emlék él a diá-
kokban. Meggyőződésem, 
hogy egy pedagógusnak az is-
kola falain kívül is úgy kell él-
nie, viselkednie, hogy mindig 
jó példát mutasson. Nekem 
azok előtt is pedagógusként 
kell viselkednem, akiket soha 
nem tanítottam. 

– Háromszor volt igazgató-
ja a gimnáziumnak, de min-
dig csak rövid időre vállalta el. 
Vajon miért nem vonzotta a 
vezetői pozíció?

– Mindig úgy lettem igazga-
tó, hogy nem pályáztam rá, 
csupán a kényszerhelyzet hoz-
ta. Vagy az iskola, illetve a kol-
légák, vagy a városvezetők 
kérésnek tettem eleget, de 

mindig kikötöttem, hogy csak 
addig vállalom, amíg nem ta-
lálják meg a végleges megol-
dást. Én inkább tanítani sze-
rettem. Nem kívántam a külön-
féle dossziékkal, értekezletek-
kel, költségvetéssel meg más 
egyéb adminisztrációt követe-
lő gondokkal foglalkozni. Sem 
képesítésem, sem kedvem nem 
volt hozzá. Persze, tudom, 
hogy ezek is fontosak, nélkü-
lük nem működne az intéz-
mény, de hiába, mindez nem az 
én világom. Igaz, tíz évig szak-
felügyelőként is dolgoztam, de 
azt szívesebben vállaltam, 
mert szoros kapcsolatban állt 

a tanítással. 140 orosztanár 
munkáját felügyeltem, koordi-
náltam, segítettem Pest me-
gyében, s ami nagyon fontos, 
mellette nyugodtan taníthat-
tam is. Igazgatóként viszont 
nem elégedtem volna meg a 
heti kétórai oktatással. Inkább 
arra vagyok büszke, hogy fele-
ségemmel, Marikával, aki 
ugyancsak a Vörösmarty Gim-
názium tanára, valamint fi-
unkkal, Péterrel, aki nyolc 
évig ugyanitt tanult, eddig ösz-
szesen 85 évet töltöttünk el eb-
ben az intézményben. Remé-
nyeim szerint az évek száma 
gyarapodni fog, hiszen nemso-
kára a fiunk is – történelem-la-
tin szakos tanárként – itt sze-
retné kezdeni a pedagógus 
pályáját. 

– Többször hangsúlyozta: 
ahogyan az igazgatói megbí-
zatásra nem pályázott soha, 
úgy a többi feladatot sem ke-
reste, hanem azok találták 
meg önt. Így volt ez a Poly-Art 
Alapítvánnyal is, amelynek 
húsz éve elnöke, és éppoly hű-
ségesen kitartott mellette, 
mint a pedagógusi pályáján. 
Mi motiválja? 

– Ha nem keresett volna 
meg dr. Tállai Katalin, a Poly-
Art alapítója, akinek a fiait 
tanítottam, soha nem kerülök 
kapcsolatba ezzel a művészeti 
csoportosulással, hiszen én 
nyelvtanár vagyok, korábban 
nem sok közöm volt a képző-
művészethez. Mégis, rokon-
szenves volt az ötlet, így elvál-
laltam, hogy a kuratórium el-
nöke leszek. Tállai Katalin két 
éven belül elhunyt, így rám 
maradt a Poly-Art. Kezdetben 
Vaád Éva segítségével, aki a 
művészeti ágat vitte, sikerült 
évről évre teljesíteni a vállalá-
sokat: kétévente irodalmi an-
tológiát és zsebkönyveket je-
lentetünk meg, évente 2–3 pó-
diumestet tartunk és évente 
egyszer képzőművészeti kiál-
lítást szervezünk. Az IRKA-
klub és a Képzőművészek Érdi 
Közösségének megalakulása 
azonban óriási lendületet 
adott a Poly-Artnak. Most, 
hogy már nem tanítok, több 
időm is van ezzel foglalkozni, 
és elismerem, nagyon élve-
zem. Az eltelt két évtized alatt 
rengeteg értékes, tehetséges 
embert megismertem, sok új 
barátot szereztem, és ismét 
egy nagyszerű közösségben 
találtam magam. És ez így van 
jól, hiszen egy latin közmon-
dás úgy tartja: „Non nobis 
solum nati sumus – Nem csak 
magunknak születtünk”. Ez 
motivált mindig a pályámon és 
ez ad erőt ma is.
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Beszélgetés Somfai Istvánnal, Érd Város Díszpolgárával

Nem csak magunknak születtünk
Somfai István 1944-ben Egerben született. Édesapja bánya-
orvos, majd Tárnok község háziorvosa volt, 2001-ben posztu-
musz Tárnok Díszpolgára címmel tüntették ki. Somfai István a 
Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi 
Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakán diplomázott. Ké-
sőbb a Szegedi Egyetemen megszerezte az orosz szakos ta-
nári diplomát is. 1964-ben kezdett tanítani az érdi Ófalusi Ál-
talános Iskolában. 1970-ben az Érdi Vörösmarty Mihály Gim-
názium pedagógusa, később címzetes igazgatója lett. Tíz 
évig a Pest megyei középiskolák orosztanárainak szakfel-
ügyelője volt. Hosszú évek óta alelnöke az Orosztanárok Ma-
gyarországi Egyesületének. Kiemelkedő tehetséggondozó 
munkájáért 2008-ban Arany Katedra miniszteri kitüntetést, 
2014-ben „Bonis Bona – A nemzet tehetségéért” életműdíjat 
kapott. Érd városa 2001-ben Érd Közoktatásáért Díjjal, 2006-
ban Csuka Zoltán-díjjal, 2009-ben Érd Városáért Kitüntetés-
sel, idén március 15-én pedig a legmagasabb, Érd Város Dísz-
polgára kitüntető címmel ismerte el munkásságát.

Somfai István március 15-én átveszi az Érd Város Díszpolgára kitüntető címet T. Mészáros András polgár-
mestertől
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Simó Károly alpolgármester elnökletével ismét 
összeült városunk Idősügyi Tanácsa. A március 
16-ai értekezleten többek között tájékoztató 
hangzott el a 2015. évi tevékenységről, valamint 
megtárgyalták az idei rendezvények szervezésével 
kapcsolatos aktuális teendőket is.

Az ülésen Récsei Krisztina, 
a Szociális Gondozó Központ 
vezetője beszámolt még az 
újonnan bevezetett helyi szoci-
ális ellátások igénybevételé-

nek alakulásáról. Tájékoztató-
jából többek között az is kide-
rült, hogy a Jázmin utca 8. 
szám alatt működő Idősek 
klubjában továbbra is van még 
hely azok számára, akik 
igénylik a napközbeni ellátást 
és a hasonló korúak társasá-
gát. Az is elhangzott, hogy leg-
inkább a demens szépkorúak 
felügyeletét kérik a családta-

gok, ám az intézménynek je-
lenleg csupán tíz főre van en-
gedélye, miközben kétszer 
ennyi a jelentkező. A Topoly 
utcai otthon is folyamatosan 

telített, ezért az igazgató a 
házi segítségnyújtást javasol-
ta azoknak, akik az otthonuk-
ba látogató gondozók segítsé-
gével el tudják látni napi teen-
dőiket.

Mint kiderült, a közétkezte-
tést továbbra is viszonylag ke-
vesen veszik igénybe, annak 
ellenére, hogy a decemberi 
rendeletmódosítás szerint a 

kevés jövedelemmel rendelke-
zők számára a térítési díj 
nagyságrendekkel csökkent.

A továbbiakban az idősek 
számára tervezett idei rendez-
vények időpontjait és a szerve-
zés körüli teendőket beszélték 
meg a tanács tagjai. Az idősek 
hagyományos Ki mit tud? mű-
sorát május 27-én tartják a 
Szepes Gyula Művelődési Köz-
pontban. Mindenki egyetértett 
azzal, hogy az idén szorosabb-
ra szabják a rendezvény idő-
korlátait.

Hamarosan ugyancsak a 
kultúrházban kerül sor az 
Idősek Akadémiája ismeret-
terjesztő sorozatra. A négy 
előadás témájáról és pontos 
időpontjáról lapunkban is ér-
tesülhetnek majd az érdeklő-
dők. A novellaíró pályázatot 
már meghirdették, erre au-
gusztus végéig jelentkezhet-
nek az idősek. Szintén ekkor 

egy nagyszabású lecsófőző 
fesztiválra is sor kerül. A hely-
színéről még nem döntöttek, 
ugyanis a parkvárosi napkö-
zis tábor és a Duna-part is 
megfelelőnek ígérkezik.

A márciusi tanácskozás vé-
gén Simó Károly alpolgár-
mester arra hívta fel a figyel-
met, hogy egy szolgáltató 50–
60 ezer forintért kínálja a se-
gélyhívó rendszerbe kötött 
készüléket az időseknek. Utá-
nanézett és kiderítette, hogy 
valós szolgáltatásról van szó. 
Azt azonban érdemes mérle-
gelni, hogy mit tud mást nyúj-
tani, mint az önkormányzat 
által már évek óta kedvezmé-
nyesen nyújtott házi jelző-
rendszer.

Domján Károlyné felvetet-
te, hogy a szépkorúak már 
többször kérték, legalább fél-
óránként indítsanak buszjára-
tot a szakrendelő irányába! 
Simó Károly elmondta, erre a 
Volánnal egyelőre nincs lehe-
tőség, de már előkészítés alatt 
áll az érdi helyi közlekedés új 
rendszere, s amennyiben elin-
dulnak a kisbuszok, a rendelő 
felé is gyakrabban közleked-
nek majd a járatok.

Arra a kérésre pedig, hogy 
az Ercsi úti temető közelében 
kerüljön zebra az úttestre, az 
alpolgármester kifejtette: a 
sportcentrum beruházásnak 
köszönhetően hamarosan tel-
jesen átalakul a környék for-
galmi rendje, amely többek 
között a gyalogos átkelést is 
biztonságosan megoldja majd.

n BE

A hétvégén is készül meleg étel a rászorulóknak: 
kétszáz adagot szállítanak házhoz nagypénteken. 
Erről döntöttek a Szociális Gondozó Központ, 
illetve az egyházak képviselői.

A múlt heti találkozón a 
Szociális Gondozó Központ 
vezetője, tagintézmény-veze-
tői, munkatársai, valamint 
Simó Károly alpolgármester 
(Fidesz–KDNP) és több érdi 
egyház képviselője vett részt. 
A jelenlévők értékelték a téli 
krízisidőszak alatt végzett 
munkát, illetve számba vet-
ték a közeljövő feladatait.

Récsei Krisztina, a Szoci-
ális Gondozó Központ intéz-

ményvezetője lapunknak el-
mondta: ezen a télen már 
minden hétvégén el tudták 
látni meleg étellel a rászoru-
lókat, és a Habilitációs Köz-
pont tagintézmény-vezetőjé-
nek szervezésében még ház-
hoz is tudták szállítani az 
ebédet. Így azok a beteg, 
idős, nagycsaládos emberek 
is meleg ételhez juthattak, 
akik a gondozó központ ud-
varára nem tudtak eljönni.

A nyári terveikről beszá-
molva Récsei Krisztina el-
mondta: bővítik a már jól is-
mert Szünidei Parkoló prog-
ramot, a hét minden napjára 
szerveznek majd elfoglaltsá-
got a gyerekeknek a Parkvá-
rosi Közösségi Házban, illet-
ve Diósdon, és nem maradhat-
nak el a megszokott heti ki-
rándulások sem. Ahogy eddig, 
úgy idén is jelentkeznek az 
Erzsébet táborba, és szeret-
nének kihasználni más tábo-
rozási lehetőségeket is.

A téli ételosztások idején 
nagyon jó kapcsolatot alakí-
tottak ki az érdi egyházak-
kal, amelyek ezen a nyáron 
részt vesznek a gyerekek 

helyi táboroztatásában is. 
Önkéntes segítőik – pedagó-
gusok, óvónők, nyugdíjasok 
– támogatására is számíta-
nak, hiszen a Gondozó Köz-
pontnak egy ekkora nyári 
program megvalósítására 
nincs személyi erőforrása – 
hangsúlyozta Récsei Krisz-
tina, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: az érdi önkor-
mányzat biztosítja a halmo-
zottan hátrányos helyzetű 

g yerekeknek szervezett 
nyári programok anyagi fe-
dezetét.

– A város támogatásával 
módunk nyílik nemcsak 
érdi, hanem távolabbi kirán-
dulások lebonyolítására is, 
így színesíthetjük azoknak a 
gyerekeknek a nyarát, akik 
egyébként nem jutnak el 
nyaralni – zárta szavait 
Récsei Krisztina.

n Á.K.

Miniszteri elismerés az Érdi Tankerületnek

Szakmai autonómia és partneri együttműködés
Elismerő oklevéllel díjazta Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere a KLIK Érdi Tankerületét 
kiemelkedő szakmai tevékenysége miatt. Az ok-
levelet Sárközi Márta igazgató T. Mészáros András 
polgármestertől vette át március 15-én.

„A tankerület vezetőjének 
és munkatársainak munkáját 
a segítőkészség, a lehetősé-
gekhez mért tolerancia jel-
lemzi. A tankerület az intéz-
mények problémáinak megol-
dására nyitott közösséggé 
alakult. Emberi magatartá-
sukkal próbálták mérsékelni 
a felmerülő nehézségeket, s 
megoldani a sokszor megold-
hatatlant a szülők és gyerme-
keik számára. A tankerület-

hez tartozó intézmények kar-
bantartási és felújítási mun-
káit koordinálták, a felmerülő 
problémákat megoldották” – 
hangzott el az oklevél átadá-
sát megelőző laudációban.

– Nagy örömmel töltött el 
bennünket ez az elismerés. 
Annál is inkább, mert T. Mé-
száros András felterjesztését 
a tankerülethez tartozó intéz-
mények vezetői is kezdemé-
nyezték és támogatták – mond-

ta lapunknak Sárközi Márta. 
Az érdi tankerület vezetője 
szerint sikerült együttműkö-
dést kialakítani az intézmé-
nyek között, az iskolák segítik 
egymást, és képesek együtt 
dolgozni a közös ügyért, emel-
lett a tankerület biztosítja az 
iskolák szakmai autonómiáját, 
partneri együttműködés jel-
lemzi kapcsolatukat.

– Azt vallom, hogy a gyer-
mekek érdeke mindenek felett 
áll, és nekünk ezt kell képvi-
selnünk. Szeretnénk elérni, 
hogy az iskola a gyermek min-
den igényét kielégítse, legyen 
szó nyelvtanulásról, egyéni 
fejlesztésről, művészeti okta-
tásról vagy sportolásról – így 
a gyermeknek is könnyebb, és 

a szülőket is tehermentesítjük 
– jegyezte meg Sárközi Márta. 

– A tárgyi feltételeken is si-
került javítanunk: Érd három 
iskolájában végzett a KLIK 
teljes energetikai felújítást, 
Diósdon új tanterem épülhe-
tett, a VMG pedig szeptember-
re új tornatermet kap. A sze-
mélyi feltételek is javultak: 
2014-ben jelentősen megemel-
tük a pedagógusok és a neve-
lőmunkát segítők létszámát. 
Tisztában vagyunk azzal, 
hogy további pedagógusokra, 
pedagógiai és gyógypedagó-
giai asszisztensekre volna 
szükség, hiszen az iskolák-
ban egyre több a sajátos neve-
lési igényű gyermek. Sok in-
tézményünkben dolgozik is-

kolapszichológus, de jó volna, 
ha minden iskolában lenne 
egy olyan szakember, akihez 
a mentális problémák esetén 
fordulni lehet – tette hozzá az 
Érdi Tankerület igazgatója.

Mint korábban hírül adtuk, 
a kormányrendelet értelmé-
ben nyártól az érdi lesz a me-
gyeközponti tankerület. Ezzel 
kapcsolatos kérdésünkre Sár-
közi Márta elmondta: mivel a 
KLIK jelenleg átalakítás előtt 
áll, még nem lehet tudni, ho-
gyan változik meg a tanke-
rületek struktúrája. Az azon-
ban biztos: a nevelési intézmé-
nyek fenntartása továbbra is 
állami kézben marad, s ők to-
vábbra is a gyermekek, a szü-
lők, az iskolák alkalmazottai 
és az önkormányzatok számá-
ra szeretnének magas színvo-
nalú szolgáltatást biztosítani 
– zárta szavait az igazgató.

n ÁdÁM

Elkészültek az érdligeti Papi földeken megvalósu-
ló záportározó látványtervei. Ezeket T. Mészáros 
András mutatta be múlt csütörtöki sajtótájékozta-
tóján, amelyen ismertette a terület hasznosítására 
vonatkozó elképzeléseket is.

A Papi földek zsombékos, vi-
zes területén egy 8–10 hektá-
ros, csónakázásra, horgászat-
ra, kikapcsolódásra alkalmas 
tavat épít ki Érd önkormány-
zata a Modern Városok Prog-
ram keretében. A beruházás 
jövőre indul el, és várhatóan 
2017 végére be is fejeződik. A 
záportározóval kapcsolatos 
engedélyezési eljárás már fo-
lyik, és a felszínivíz-elvezetés 
kiépítése is hamarosan meg-
kezdődik – tájékoztatott sajtó-
tájékoz ta tó ján a polgármester.

– A projekt megvalósításá-
hoz szükséges 2,4 milliárd fo-
rint már rendelkezésre áll, a 
tájépítészeti feladatok megva-
lósításához van még szükség 

300–500 millió forintra, ami 
várhatóan júliusig megérkezik 
a város pénztárába – mondta 
T. Mészáros András, hozzá-
fűzve: a tó az Érd keleti részein 

keletkező csapadékvíz össze-
gyűjtése mellett alkalmas lesz 
rekreációs célokra is. A zápor-
tározó és környéke, amelyet 
szabadidőparknak alakítanak 
ki, kedvelt helye lehet a kerék-
párosoknak, sportolóknak, al-
kalmas lesz csónakázásra, ví-
zisízésre, horgászatra is.

– A terület nagyon jól megkö-
zelíthető, ám fekvése alkalmat-
lanná teszi bármilyen más be-
építésre, illetve mezőgazdasá-

gi hasznosításra, ezért is ideá-
lis helyszín egy záportározó 
kialakítására. Az egész terület 
mintegy 37 hektáros, amiből a 
város tulajdona körülbelül 14 
hektár. Szeretnénk még 5–10 
hektárt megvásárolni, hogy a 
vízfelületet a Sulák-árok mind-
két oldalán ki tudjuk alakítani. 
Az első ütemben a Budapest 
felőli oldalon szeretnénk épít-
kezni, 8–10 hektáron, míg a 
második ütemben az Érd felőli 
oldalon, 3–4 hektáron. Ez utób-
bira csak akkor nyílik lehető-
ségünk, ha a magántulajdono-
soktól meg tudjuk vásárolni a 
szükséges földterületeket. Ez a 
folyamat már elindult: az ön-
kormányzat 500 forintot fizet 
négyzetméterenként. Ennél 
többet nem tudunk adni a föl-
dekért – addig terjeszkedünk 
tehát, ameddig lehetőségünk 
nyílik, és ha egy-egy részt min-
denképp meg kell vennünk a 
különböző műtárgyak elhelye-
zése miatt, élni fogunk a kisa-
játítás lehetőségével – mondta 
még a polgármester.

Kérdésünkre, hogy a zápor-
tározót hogyan tudják majd 
megközelíteni a látogatók, T. 
Mészáros András elmondta: 
az M6-os, 6-os úton, illetve a 
Bányalég, Tétényi utcákon, va-
lamint a Sárd utcán és a kör-
nyező mellékutcákon keresz-
tül érhető el a terület. A sza-
badidőparkot bekötik az or-
szágos kerékpárút-hálózatba 
is.

A polgármester elmondta 
azt is: Érd nyugati – tehát Tár-
nok felőli – oldalán is kialakí-
tanak majd egy záportározót, 
amely kifejezetten alkalmas 
lesz a horgászatra.

n ÁdÁM KaTalIN

Érdi tehetségek  
a középpontban

Március 1-jén megala-
kult a Kovács István 
Alapítvány, amely leg-
fontosabb küldetésnek 
azt a célt fogalmazta 
meg, hogy Érd Megyei 
Jogú Város általános és 
középiskolás diákjait 
évről évre pályázat for-
májában jutalmazza és 
segítse, különös tekin-
tettel azokra a rászoru-
lókra, akik kiemelkedő-
en teljesítenek tanulmá-
nyi, sport vagy közössé-
gi aktivitás területén.

Kovács István néhány 
hete hunyt el, gyermekei 
azonban úgy gondolták, 
tovább kell vinniük édes-
apjuk szellemi örökségét, 
ezért döntöttek úgy, hogy 
létrehoznak egy olyan 
szervezetet, ami az érdi 
fiatal tehetségeket segíti 
a jövőben. 

Az alapítók saját éle-
tükben is a folyamatos 
fejlődés, az élethosszon 
át tartó tanulás hívei, 
éppen ezért szeretnék 
felkarolni az érdi diák-
ságot, hogy a tanulók a 
lehető legtöbbet hozzák 
ki saját magukból. Az 
alapítvány az első évben 
egy-, majd a második év-
től kétmillió forinttal se-
gíti a fiatalokat céljaik 
elérésében. A pályáza-
tokat az év második felé-
ben az érdi médiumok-
ban hirdeti ki a Kovács 
István Alapítvány. 

n BNYH

Bővül a Szünidei Parkoló program

Meleg étel húsvétkor is
Az, hogy télen minden hétvégén meleg ételhez juthatott 
több mint kétszáz rászoruló, az Érdligeti Római Katolikus 
Egyházközség, az Érdligeti Református Egyházközség, az 
Érd-Parkvárosi Református Egyházközség, a Katolikus Kari-
tász (Érd-postástelepi csoport), az Érdligeti és az Érd-
Parkvárosi Baptista Gyülekezet, a Hetednapi Adventista 
Gyülekezet, az Érdi Görögkatolikus Egyházközség és a Késői 
Eső Gyülekezet érdeme is. Az ételosztást támogatta többek 
közt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 
Soós Pékség, illetve a Pesaro Pizzéria.

Kevés nyugdíjas veszi igénybe a közétkeztetést

Akadémia és Ki mit tud? szépkorúaknak

Simó Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP) felhívta a figyelmet az önkormányzat által már évek óta 
kedvezményesen nyújtott házi jelzőrendszerre

Kitűzték az ifjúsági önkormányzati választást

Szabadidőpark és záportározó Érdligeten
T. Mészáros András március 
16-án kitűzte a következő if-
júsági önkormányzati válasz-
tást: az érdi középiskolák ápri-
lis 30-ig állíthatnak jelöltet, a 
választásra pedig szeptem-
ber 30-án kerül majd sor. A 
Gárdonyi, a Kós és a Vörös-
marty 9–12. évfolyamos diák-
jai maguk közül választják ki a 
polgármestert, illetve a kép-
viselőket, egyetlen megkö-
téssel: az ifjúsági önkormány-
zatnak végzős diák továbbra 
sem lehet tagja. Az újonnan 
felálló testület ugyanúgy tíz-
millió forinttal gazdálkodhat 
majd, ahogy a jelenlegi is.  A 
polgármester elmondta azt 
is: az elmúlt fél év tapasztala-
tai alapján, az ifjúsági önkor-
mányzat és az iskolavezetők 
javaslatait is figyelembe véve 
március végén módosítják 
néhány ponton a választás 
szabályait és az ifjúsági ön-
kormányzat működését rög-
zítő alapokmányt.

Az új záportározó alkalmas lesz csónakázásra, vízisízésre, horgászatra is

A projekt megvalósításához szükséges 2,4 milliárd forint már rendelkezésre áll
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A múlt péntektől városunk zászlajával is büszkélkedhet a fennállásának 
ötvenedik évfordulóját ünneplő Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola. 
A lobogót az intézmény ünnepségén T. Mészáros András polgármester, Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata elismerésének jeléül nyújtotta át az 
iskola igazgatójának, Stiblo Annának.

A városi zeneiskola a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban megnyílt, az intéz-
mény fél évszázados múltját 
bemutató kiállítással és telt 
házas ünnepi hangversennyel 
zárta ötvenéves jubileumi ren-
dezvénysorozatát. Az eltelt öt 
évtized eredményei újabb öt-
ven év sikereit vetítik előre. 
Ehhez kívánt sok sikert a pe-
dagógusoknak és növendé-
keknek Tóth Tamás, Érd al-
polgármestere az előtéri tárla-
tot megnyitó beszédében, majd 
a kultúrház színháztermében 
folytatódott az ünnepség.

Elsőként Stiblo Anna igaz-
gató mondott beszédet. Ki-
emelte: sok feladattal, küzde-
lemmel, munkával, de ugyan-
akkor szép szakmai eredmé-
nyekkel, sikerekkel és elisme-
résekkel tűzdelt ötven évet 

tudhat maga mögött a zeneis-
kola. A mostoha körülmények 
ellenére mindig az újítások, a 
pedagógiai vállalkozások ott-
hona volt. Zenepedagógusai 
az értékteremtés, értékközve-
títés és értékmentés hármas 
egységében dolgoztak és dol-
goznak ma is. Eredményesen 
készítik fel a zenei pályát vá-
lasztó tanítványaikat is, akik 
az országban vagy sokan kö-
zülük külföldi főiskolákon, 
egyetemeken folytatják tanul-
mányaikat. Ezzel együtt Érd 
város kulturális és művészeti 
életében is folyamatosan szá-
míthatnak a zeneiskolára. A 
városi rendezvényeken rend-
szeresen hallhatóak a szólis-
ták, együttesek, kamaracso-
portok koncertjei – emelte ki 
többek között Stiblo Anna, 
majd Kodály Zoltánt idézte: 

„Aki zenével indul az életbe, 
bearanyozza minden későbbi 
tevékenységét. Az életnek 
olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti sok bajon. 
A zene tápláló, vigasztaló eli-
xír és az élet szépségét, ami 
benne érték, azt mind meghat-
ványozza.” E szép gondolatok-
kal mondott köszönetet az 
igazgatónő mindenkinek, aki 
az eltelt ötven évben segítette 
az iskola zenepedagógiai tevé-
kenységét.

Ezt követően T. Mészáros 
András polgármester Gárdo-
nyi Géza szavaira emlékeztet-
te az egybegyűlteket, misze-
rint a nemzet ereje a nemzet 
műveltsége. Egy városnak pe-
dig az a dolga, hogy minden 
lehetséges módon és formában 
segítse az olyan intézmények, 
iskolák munkáját, ahol a nem-

zet erejét növelik – hangsú-
lyozta a polgármester, majd 
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata elismerésének jelé-
ül átnyújtotta a zeneiskolának 
a város zászlaját, amit Stiblo 
Anna igazgató asszony vett át.

Az Érdi Tankerület igazga-
tója, Sárközi Márta betegség 
miatt nem vehetett részt az ün-
nepségen, ezért írásban eljut-
tatott köszöntőjét Gecse Noé-
mi olvasta fel. Ebben Platón 
szavait idézve kiemelte: „A ze-
nében rejlik a leghatásosabb 

nevelés, hiszen semmi sem 
hatol be olyan mélyen a lélek-
be, mint a ritmus és a dallam. 
Megragadja, felékesíti és meg-
nemesíti a lelket, ha az ember 
helyesen nevelkedett.” Ezt a 
nevelő-oktató tevékenységet, a 
szépre nevelést köszöni min-
den itt tanító pedagógusnak, 
valamint az igénybe vevő gyer-
mekeknek és szülőknek – 
üzente Sárközi Márta.

Az ünnepség folytatásában 
a zeneiskola Lukin-emlékpla-
kettjét adták át T. Mészáros 

András polgármesternek, 
Tóth Tamás alpolgármester-
nek, valamint az intézmény 
korábbi igazgatóinak. Végül a 
zeneiskola sikereiből is ízelítőt 
kaptak a jubileumi rendezvény 
résztvevői. A napokban meg-
tartott regionális kamarazene 
versenyén dobogós helyezést 
elért növendékek, illetve a pe-
dagógusokból és diákokból 
szerveződött zenekari csopor-
tok hangversenyével zárult az 
ünnepség.

n BÁlINT EdIT

A minap prózamondásban jeleskedtek térsé-
günk diákjai a Gyermekkönyvtárban. Az érdi 
és a környék általános iskoláinak tanulói két 
kategóriában mérték össze szövegismereti és 
előadói felkészültségüket.

Nem csak a rangsorért, 
hanem a továbbjutásért is 
küzdöttek a március 16-án 
megtartott prózamondó ver-
seny résztvevői. Összesen 
harminchatan álltak a zsűri 
és közönség elé, de mint a 

legtöbb hasonló vetélkedőn, 
az alsósok mesélőkedve ez-
úttal is jóval túlnőtte a felső-
sökét. Utóbbiak mindössze 
nyolcan, míg a kisiskolások 
huszonnyolcan voltak. Pe-
dig idén a szöveg kiválasztá-

sában szabad kezet kaptak 
a versenyzők. Mondhattak 
akár magyar népmesét, 
bármilyen elbeszélést vagy 
regényrészletet, a lényeg az 
volt, hogy koruknak, egyé-
niségüknek megfelelő szö-
veggel rukkoljanak elő.

Bár egyszerűnek tűnik, 
mégis a megfelelő irodalmi 
mű kiválasztása a legnehe-
zebb feladat az ilyen verse-
nyeken – tudtuk meg Nida 
Judittól, a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár igazgató-
helyettesétől, aki – Bazsóné 
Megyes Klára egykori 
könyvtárigazgatóval és 
Somfai István gimnáziumi 
tanárral együtt a zsűri tag-
ja volt. Az elnök, Somfai Ist-
ván pedig az eredményhir-
detés előtt elárulta, igazi 
feltöltődést jelentett számá-
ra a sokszínű témaválasztás 
és előadásmód, annak meg 
külön örült, hogy sokan vá-
lasztottak humoros, nevet-
tető szöveget.

Már a gyermekek szeme 
csillogásából, szája sarká-
ban elrejtett mosolyából sej-
teni lehetett, már előre jót 
mulattak azon, hogy meg 

fogják nevettetni a közönsé-
get, például Rejtő regény- 
vagy Nógrádi Gábor Ho-
gyan neveljük a nagyma-
mát? könyvrészletének elő-
adásával. Ráadásul nem is 
egyszerű egy vicces szöve-
get úgy elmondani, hogy 
közben mindenki nevethet, 
csak a mesélője nem!

Természetes, hogy a 
résztvevőket leginkább a jó 
eredmény, a továbbjutás mo-
tiválja, hiszen versenyről 
van szó. Ám ennél fontosabb 
célja is van az ilyen jellegű 
megmérettetéseknek: ráirá-
nyítja a figyelmet a szép ma-
gyar beszédre, a szöveg 
megértésére és az olvasás 
szeretetére. Számos ismerős 

arccal, sikeres vers- és pró-
zamondó diákkal is talál-
kozhattunk, ők már szinte 

rutinos szereplői a vers- és 
prózamondó vetélkedőknek.

Mák Virág szerint feltét-
lenül ügyelni kell a szavak 
szép kiejtésére, a mondatok 
helyes hangsúlyozására. El-
árulta: őt már egy korábbi 
versenyen megdicsérte a 
zsűri, hogy nagyon szép a 
magyar beszéde, ezt jóleső-
en nyugtázta. Azóta is élve-
zettel áll a közönség elé – 
mondta, bár akkor még nem 
is tudta, hogy továbbjutott a 
megyei döntőre.

n BÁlINT

Minden együtt volt. A gondolatok, versek és 
dallamok. A líra, a könyvek és persze a költő 
barátai, tisztelői. Csak Bíró András széke maradt 
üresen a pénteki lemezbemutatón.

Előző nap még azt ígérte, 
ott lesz, végül mégsem tu-
dott eljönni. Azt üzente: 
majd meglátják, milyen ki-
lencvenhárom évet megélni! 
Ha fizikailag nem is, lélek-
ben, szellemében mégis köz-
tünk volt. Jelen volt elhang-
zott verseiben, dallammá 
vált soraiban a róla elneve-
zett könyvesboltban.

Szigeti Eszter és Varga 
Zoltán neve szintén nem is-
meretlen városunkban. Em-
lékezünk még rá, több mint 
tíz évvel ezelőtt, Bíró And-
rás 85. születésnapján csen-
dült fel előadásukban a költő 
első két, általuk megzenésí-
tett verse: a Hit és bizalom, 
valamint az Április című. 
Azóta a duónak köszönhető-
en Bíró András újabb és 
újabb költeményei „öltöztek 
új ruhába”. Ezeket csokorba 
gyűjtve, a közelmúltban le-
mez is született belőlük, 

amelynek bemutatójára 
gyűltek össze március 18-án 
Bíró András barátai, tiszte-
lői és számos érdeklődő. Az 
IRKA-klub tagjai elszaval-
ták a költő Bent a malomban 
őröl a molnár című össze-
gyűjtött verseskötetéből ki-
választott, szívükhöz legkö-
zelebb álló költeményeket, 
Szigeti Eszter és Varga Zol-
tán pedig Bíró András „dal-
lammá vált” lírájával foly-
tatták a megkezdett gondo-
latokat. Őrzöm a tüzet, Mi a 
boldogság?, Régi, régi dal – 
versek, amelyeket oly gyak-
ran hallhattunk szerzőjük 
spontán előadásában is, hi-
szen, aki ismeri őt, jól tudja, 
hogy Bíró András a legtöbb 
költeményét fejből ismeri, s 
bárhol, bármikor szívesen 
megosztotta hallgatóságá-
val. A legszebb gyöngysze-
mek mostantól dalban is dú-
dolhatók. n BE

Ezzel a címmel készített portréfilmet Tóth 
Péter Pál filmrendező Kóka Rozália népmű-
velő, mesemondó előadóművészről.

A  Magyar Művészeti 
Akadémia megbízásából 
készült egyórás film érdi 
bemutatójára a Keresz-
tény Értelmiségiek Szö-
vetsége érdi csoportja 
szervezésében került sor 
a közelmúltban a Magyar 
Földrajzi Múzeumban. A 
rendezvényen Kóka Ro-
zália barátai, az Érdi-
kummá lett Bukovinai 
Székely Népdalkör s a 
Virággyöngy együttesé-
nek tagjai, jó ismerősei 
és tisztelői vettek részt. A 
vetítést követően szüle-
tésnapja alkalmából is 
köszöntötték a népművé-
szet mesterét, aki termé-
szetesen élőben is elmon-
dott eg y „mesecskét” 
amely az ember hosszúra 
nyúlt életkoráról szólt. 
Kóka Rozália elmondta, 
egész életét meghatároz-
ta, hogy édesapja bukovi-
nai székely volt. Soha 

nem szakadt el a bukovi-
nai székelyektől, folya-
matosan gyűjtötte hagyo-
mányaikat, szokásaikat. 
Már kicsi gyermekkorá-
ban megszerette a mesé-
ket, s állandóan vitte elő-
re a kíváncsisága. A nem-
rég elkészült portréfilm 
rengeteg emléket, sok-
sok élményt és érzést ele-
venített fel pályafutásá-
ból, egész életéből. A 
rossz emlékeket sem tit-
kolta el, s egy pillanatra 
még maga is elcsodálko-
zott a riport során, mi-
lyen őszintén tárta fel a 
múltjának árnyoldalait 
is. Ám a mesét mindig na-
gyon fontosnak tartotta, 
s ez egész életét végigkí-
sérte. Számos mesegyűj-
teménnyel, néprajzi tár-
gyú kötettel gazdagította 
s gazdagítja ma is irodal-
munkat.

  n ÁBRaHÁM

Nagy Anna első díjat nyert a felsős kategóriában, s továbbjutott a 
megyei döntőre

Mák Virág és Nagy Zsófia az alsósok között lettek a legjobbak

EREDMÉNYEK
Alsó tagozat: I. Mák Virág (Kőrösi), Nagy Zsófia (Érdligeti); II. 
Berente Nóra (Százhalombatta), Grünfelder Fruzsina (Érdli-
geti), Nagy Ádám (Diósd); III. Egei Milán (Érdligeti), Égő 
Csongor (Pusztazámor), Medveczki Máté (Kőrösi); Dicséret: 
Varga-Etele Magdaléna (Pusztazámor).
Felső tagozat: I. Nagy Anna és Szalma Luca (Kőrösi); II. Gróh 
Janka és Szalma Borka (Kőrösi); III. Luterán Levente (Érdlige-
ti); Dicséret: Oláh Levente (Kőrösi).

Kiállítással és koncerttel zárta jubileumi rendezvénysorozatát a  Lukin

A zene megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket

A legjobbak a megyei döntőben folytatják a prózamondást

Hogyan neveljük a nagymamát és egyéb történetek

Pedagógusok és növendékeik közös Alleluja fináléja a jubileumi koncerten

Dallammá vált versek „Nincsen élőbb a mesénél...”

2016. április 2-án 12.00–21.00
Érd-Parkváros, Iparos út 60.

14.00-tól a Rodeo Dancers country táncosai fűtik
a hangulatot, 15.00–18.30-ig pedig az Oklahoma

Country Band, majd 19.00–21.00-ig a Cselescsávók
rockabilly band zenél.

www.facebook.com/befalobill
www.befalobill.com
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PARKVÁROSI
MÉRNÖKI IRODA
a lakosság szolgálatában

• a gondolattól a beköltözésig •
• tervezés hivatali és szolgáltatói ügyintézés •

• teljes körű kivitelezés •

Érd, Iparos utca 92/A • Telefon: +36-30-552-7545
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

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 március 4-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
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„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érttrték arány –

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakttktárkészlet

További akciónk: facebook.com/Concordia-Therm Kft.

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 3725 Ft/m2

10 cm 3925 Ft/m2

12 cm 4728 Ft/m2

4 cm 5260 Ft/m2

6 cm 5792 Ft/m2

8 cm 6325 Ft/m2

20 cm 6859 Ft/m2

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

grafitos Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5 mm vakolattal

kzati Hőszigetelő rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2747 Ft/m2

14 cm 3035 Ft/m2

16 cm 3333 Ft/m2

18 cm 3631 Ft/m2

20 cm 3929 Ft/m2

λD=0,037 W/mk

λD=0,039 W/mk!

λD=0,031 W/mk
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BÍRÓ ANDRÁS 
VERS-  
ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENY
A Szepes Gyula Művelődési Központ  
Bíró András születésnapja alkalmából  
vers- és prózamondó versenyt hirdet  
általános és középiskolás diákoknak. 

A verseny célja, a magyar irodalom értéke-
inek megismertetése, a szép és igényes ma-
gyar beszéd szépségeinek megszerettetése. 

A versenyre egy szabadon választott – 
lehetőleg Bíró András-verssel, -prózával 
– 20. századi vagy kortárs magyar szerző 
versével, prózájával, vagy annak egy  
részletével lehet jelentkezni. 

A zsűri korosztályok szerint két kategóri-
ában (7–12 éves és 13–18 éves korosztály) 
hallgatja meg a jelentkezőket.  
Nevezési díj nincs!

A verseny időpontja: 
2016. május 13., péntek 14 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)

Jelentkezési lap e-mailen vagy személyesen 
kérhető a művelődési központ információ-
jától. E- mail: lukacs.orsolya@szepesmk.hu.

A jelentkezési lapokat 2016. május 10-ig,  
a fent megadott e-mail címre kérjük 
elküldeni vagy személyesen a művelődési 
központban Lukács Orsolyának leadni. 

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Sváb batyus bálunkra, 

amelyet a Finta Rendezvényteremben 
(Érd, Velencei út 29.) tartunk 

2016. április 2-án, 1900 órakor.
a belépőjegy ára: 2000 Ft/fő

Fellépők:
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Katica csoportja

Marianum Általános Iskola néptáncos csoportja
Rosenbrücke Énekkar

GroßturwallerTänzer tánccsoport
Zene: LohrKapelle zenekar

Szervező: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jegyek igényelhetők: Eszes Máriánál: 30/336-4004

KÖNYV
Joanne Harris: Szederbor

Joanne Harris angol írónő, 
akit harmadik, Csokoládé 
című regénye tett ismertté. 
Ebből a regényből készült 
2000-ben Juliette Binoche 
és Johnny Depp főszereplé-
sével az azonos című film. 
Írásaival elképeszt és elva-
rázsol, izgalmas, ugyanak-
kor nagyon bensőséges 
utakra visz. A legbizarrabb, 
legfurcsább történeteiben 
is jelen van a valós élet, az 
emberi lélek, az emberi vi-
selkedés s az emberi dönté-
sek motivációinak biztos is-
merete.

A Szederbor című kötet 
főszereplője Jay, aki éppen 
írói válságban szenved. 

A  pincéjében ott lapul hat 
üveg különleges gyü-
mölcsbor, amelyeknek egy 
napon nem tud ellenállni. 
Felbontja az egyiket, és a 
különös ízű ital beteljesíti 
sorsát, elindítja Jayt a fran-
cia vidéki, lepusztult tanyá-
ra. Az isten háta mögötti kis 
faluban elbűvöli őt a táj, az 
emberek, de még inkább 
titokzatos szomszédnője, a 
remeteéletet élő Marise. 
Újra átéli gyermekkora vég-
zetes nyarát, visszaemléke-
zik öreg barátjára, Joe-ra és 
annak hétköznapi mágiájá-
ra, bo szor kány ko dá sa i ra. A 
tanyasi lét különleges, vib-
ráló hatására Jay belekezd 

új regényébe, rendbe hoz-
za az elhanyagolt tanyát, 
beilleszkedik a falu életébe, 
és egyre közelebb kerül 
Marise titkának megfejté-
séhez is. 

A fejezetekben felváltva 
követi egymást a múlt és a 
jelen, párhuzamosan halad-
va a jövő felé. A színes, sza-
gos, izgalmas regény min-
den mondata azt sugallja, 
hogy merjünk dönteni, mer-
jünk változtatni, merjük 
megtalálni önmagunkat, s 
nem utolsósorban merjünk 
felfedni és megbocsátani 
hazugságokat!

A Szederbor Joanne Har-
ris egyik fergeteges regé-
nye. Merjék keresni a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár állo-
mányában!

Az erdélyi magyar nemzeti közösség 
története Trianontól napjainkig

címmel tart előadást Ablonczy Balázs, az ELTE BTK 
Művelődéstörténeti Tanszékének docense, 

április 17-én 16.00 órától 
az Érdligeti Református Templomban.

Az előadás arra vállalkozik, hogy áttekintse az erdélyi 
magyar kisebbségi közösség történetét 1920-tól kez-
dődően. A kisebbségi politizálás bemutatása mellett 
figyelemmel lesz a kultúra és a gazdaság kérdéseire, 
továbbá igyekszik kitérni a szocialista intézményesü-
lés, illetve a rendszerváltozás utáni politikai megoldá-
sok keresésére is.

Március 15-e Magyaror-
szágon akkor is ünnepnap, 
ha esik az eső. 

Felvillanó emlékemben 
kiskamasz vagyok, 1951-ben 
ötödikes, ragyogó napsütés-
ben sorakoztunk az iskolai 
ünnepségre vonuláshoz. Fo-
kozta az ünnepi hangulatot, 
hogy most egyszerre lehet-
tek az udvaron a fiúk és a 
lányok is. Rajtam fehér ing, 
kék rövidnadrág, a lányokon 
kék rakott szoknya és fehér 
blúz meg fehér a térdzokni. A 
jó tanulók az első sorban, 
mellettem a leány osztályból 
a kedves, szép Buzáth Cica. 
(Barna haj, kék szem. Pes-
ten, a Gutenberg téren lak-
tak, az árkádos házban.)

n  n  n
Csak pillanatra villant fel 

a „hol van már az” emlék, 
amíg múlt kedden az 
érdligeti 48-as emlékműnél a 
díszruhás hagyományőrző 
huszárok díszlépéses gya-
logmenetével felvezetett, 
egymás után sorjázó koszo-
rúzókat elnéztem. Elég cu-
dar idő volt, hol csepergett, 
hol meg esett az eső, de még-
is szép számú közönség 
gyűlt össze az ünnepségre. 
A városi rendezvények ál-
landó résztvevője, a Harmó-
nia Vegyeskar leghátsó sorá-

ban álltam, így velünk szem-
ben helyezkedett el a közön-
ség. Közönség? Ez így pon-
tatlan, inkább már minősé-
gileg több, alkalmi közösség 
volt a résztvevők csoportja. 
Miért jöttek el az emberek, 
barátságtalan időben, a hi-
vatalból kötelezően megje-
lenteknél is többen? Az ese-
mény, amelyre emlékeztünk, 
olyan régen történt, hogy a 
ma élők közül senkinek nem 
lehetett közvetlen hozzátar-
tozója/felmenője sem hőse, 
sem áldozata annak a forra-
dalomnak, sem az utána kö-
vetkezett harcoknak. És ál-
talában a szokásos emlékbe-
szédek sem igen érdeklik az 
embereket, mint ahogy a 
templomokban is a legnehe-
zebb a prédikációkat átvé-
szelni. Most jó volt, hogy az 
ünnepi szónok, jeles törté-
nész, tanár, olyan összefüg-
gésekre is rámutatott rövid 
beszédében, amelyeket nem 
szoktak fölemlíteni.

n  n  n
Az ünnepség lényege a 

megemlékezés volt, a ma-
gyar nemzeti ünnep méltó, 
méltóságteljes megünneplé-
se. Alkalmam volt megfi-
gyelni a koszorúzók sorát, 
akik a cudar idő ellenére ün-
neplőben voltak. Az alka-

lomhoz illő öltözetben. És 
úgy is viselkedtek, méltóság-
gal, ünnepélyesen.

Manapság, amikor a szín-
házban, operában, hangver-
senyeken, gálaesteken, 
vagyis a polgári ünnepi al-
kalmakkor is a közönség jó 
része szabadidőruhában, 
pulóverben és ki tudja, mi-
lyen esetleges öltözékben je-
lenik meg, jóleső érzés volt 
ünneplőbe öltözött embere-
ket látni. Többeket, együtt. 
Elmúltak ugyan azok az 
idők, a háború utáni zavaros 
évek, amikor a városokban 
általános volt a zabrálás, a 
„vetkőztetés”; majd később, 
az ún. „proletárdiktatúra” 
idején az emberek részben 
nyomorúságból, részben a 
korszellemnek megfelelni 
akarván, melósnak álcázták 
magukat. Amikor gyanús 
volt a jól öltözött, ellenség 
minden, ami úri (elegáns) 
volt. Ahogy régebben faluhe-
lyen a „nadrágos ember” ki-
rítt a környezetéből, úgy ak-
koriban feltűnést keltett a 
vasalt öltöny és a kalap – a 
mackónadrág, melósruha és 
svájcisapka dívott. Meg az 
„otthonka”. Az igénytelenség 
fesztiválja. Ünnepségeken 
is. Egy álságos, az egyszerű, 
a „kisemberek” vélt kultúrá-

jához igazodás jegyében. 
Igénytelenség – a diktatúra 
elvárásainak megfelelés igé-
nyével.

Szeretnék arra gondolni, 
hogy most, ott, nem valami-
lyen megfelelési szándék 
működött.

n  n  n
Napjainkban, természete-

sen rendes ruhában volt az 
ünnepségen mindeki. Mint-
egy ünneplőben, mint a ha-
gyományőrzők vagy a vitézi 
rend tisztjei. A város hivatal-
ban lévő legfelső vezetői. A 
pártok képviselői. A nemze-
tiségi önkormányzatok, a 
különféle civil szervezetek 
mellett néhány iskola (min-
dig ugyanazok) tanárai, ta-
nulói. Érdligeten ünneplő-
ben volt a koszorúzás szinte 
minden résztvevője. A civil 
közönség is. Azért itt-ott 
még láthattunk sötét öltöny-
höz viselt kényelmes (?) meg-
szokott (?) sportcipőt, ese-
tenként mostanában divatos, 
szép fehér talpút is. Feltűn-
tek a megemlékezők között 
az egykor kisebbséginek ne-
vezett, előítéletekkel (nem is 
mindig alaptalanul) sújtott 
népcsoport szervezetének 
képviselői, de a nemzeti ün-
nepen már a puszta jelenlé-
tük is pozitívum volt; a vá-

roslakók közösségi ünnepé-
nek részesei lettek. Ez az 
öntudatot és hovátartozást 
egyaránt kifejező gesztus.

Hiányérzetet kelthetett vi-
szont az, hogy a város fenn-
tartásában működő három 
kulturális intézmény közül a 
rendezvényt szervező Műve-
lődési Központ mellett csak a 
Városi Könyvtár nevében he-
lyeztek el koszorút. És mint-
ha a városi sportegyesülete-
ket sem láttam volna.

Újdonságot is tapasztalha-
tott az ember: például a diák-
önkormányzatok részvéte-
lét az ünnepségen. Külön 
említést érdemel, hogy Érd 
testvérvárosai közül Szász-
régen román vezetőit és a 
lengyel Lubaczów polgár-
mesterét is láthattuk a ko-
szorúzók között. És új szín-
folt volt a Dunamenti Zsidó 
Kulturális Egyesület részvé-
tele a nemzeti ünnepen. Kü-
lön kellemes meglepetés volt 
számomra, örömteli megle-
petés, hogy az egyéni koszo-
rúzók, civilek, idősek, fiata-
lok, papák-mamák gyerme-
kekkel, nagyapák unokával, 
szép számban, a korábbi 
éveknél többen tették le a 
csokrot vagy a szál virágot 
az emlékműhöz.

n VoTIN JÓZSEF

Március idusa után, az ünneplésről

Hétvégi őrjárat az 
érdi nagypiacon

Az érdi nagypiacon, szom-
baton reggel 8 és 9 óra között 
volt elég áru, csak éppen 
nem élelmiszert kínáltak, 
hanem használt bútortól az 
új és öreg ruhákig, kosártól 
a fadézsáig kezdve sok min-
den mást. Tejterméket pél-
dául senki nem hozott. Élő 
baromfit ketten árusítottak, 
tisztított, vágott jószágot se-
hol sem lehetett kapni. Az 
állami élő csirke ára 28, a 
maszeké 30 forint volt, ez 
utóbbi gyengébb minőségű. 
Árusítottak élő gyöngytyú-
kot is, 60 forintért kilóját, de 
nem kapkodták a vásárlók. 
Talán 15–20 kínált zöldsé-
get, gyümölcsöt, közülük há-
rom iparengedélyes, a többi-
ek a környező falvakból hoz-
ták saját termékeiket.

Mit, mennyiért?
Sorra vettem, mit mennyi-

ért kínáltak ezen a piacon? 
Ugyanazért a cikkért mit 
fizet a vásárló Budapesten a 
Fehérvári úti piacon és a 
Rákóczi téri csarnokban?

Más gyümölcsöt ezen a 
szombaton Érden nem áru-
sítottak, mint almát. Az 
egészen apróért 4 forintot, a 
szebbjéért 8, és az igazán 
szépért 10 forintot kértek. 
Budapesten is hasonló árért 
kínálták az almát, mellette 
körte, aszalt gyümölcs és 
déligyümölcs is rendelke-
zésre állt bőven. Érden ke-
vés diót és mandulát láttam.

Tojás volt elegendő, egy 
helyen lehetett kapni az 
apróbbat 1,50 forintért, vi-
szont akik a háztáji ter-
mést hozták ki, valameny-
nyien 1,80-at kértek darab-

jáért. Pesten a tojás ára 
1,50-től 2,10-ig volt.

Zöldségesstandok
Érden egyetlen zsákban 

volt ellaburgonya 5 forin-
tért. Pesten az állami árusí-
tóknál a burgonyának 3,80–
5 forint volt az ára, az őster-
melők általában 5–6 forin-
tot kértek. Pesten 34 forint 
volt a spenót, Érden egy el-
adó kínálta 30 forintért. A 
község piacán káposztaféle 
és zöldség volt a legtöbb. A 
káposzta ára 3–5–6 forint, 
Pesten 2,80–8 forint között 
váltakozott, minőségtől 
függően. Olcsóbb volt a 
csarnokban a hagyma is az 
érdi 5 forintos vörös- és a 12 
forintos lilahagymánál – 
néhány fillérrel. Érden álta-
lában 1,50-et kértek a pet-
rezselyemért, egy csomó le-
veszöldségért 3 forintot. 

Pesten 1 forint volt a petre-
zselyem, a leveszöldség vi-
szont 4–5 forint között kap-
ható. Érden alig egy-két he-
lyen árusítottak karfiolt 
8–16 forint között, a Rákó-
czi téren 5–15 forint között 
volt az ára. Pesten a sárga-
répát 5–8, a gyökeret álta-
lában 10 forintért adták. 
Érden jóval olcsóbban 2,50-
től 8 forintig terjedt a sárga-
répa ára, öt forintba került 
a gyökér. A tápnak való ku-
korica egységesen 4 forint 
volt, a dughagymáé 6.

Kik árusítanak?
A nagyközségben Léner 

Istvánné, a kereskedelmi 
főelőadó elmondta: árdrágí-
tást, visszaéléseket az élel-
miszerárusok körében nem, 
viszont annál inkább talál-
tak ruházati cikket kínálók 
és a kötödések standjain.

A tanácsháza melletti 
piac a legnagyobb a falu-
ban. Szerdán, csütörtökön 
és szombaton van felhoza-
tal, ugyancsak hetente há-
romszor van piac Érd-
parkvárosban és Érdlige-
ten, de ott ennél is gyengébb 
a felhozatal.

A nagyközség zöldség-
gyümölcs ellátása 60 száza-
lékban a MÉK-re hárul, a 
háztáji termelés 30 száza-
lékban segíti az ellátást. A 
termelőszövetkezet zöldsé-
get alig termel, hússal-tejjel 
segíti a lakosságot. Sokan 
ma is Budapestre járnak 
élelmiszerért.

Összegezésképpen el-
mondható, hogy az árak Bu-
dapesten és Érden nagy-
részt szinte azonosak, a 
különbség csupán az áru 
mennyiségében és választé-
kában mutatkozik. Április 
és november között meg-
szűnik itt is az áruszűke, 
amikor nemcsak az állami 
kereskedelem viszi piacra 
áruit, hanem a kiskertek is 
ontják majd a termést.

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap, 1975. január 12.

Sok áru – kevesebb élelmiszer



Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: 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

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

Leltár2

Homolya Gábor képzőmű-
vész kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér 
művészeti író
Március 25-én, pénteken 18 órakor

HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós 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 infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré– sztárok a mikro-

fonnál
20.00  Kis esti zene

KEdd
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós 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 infor-

mációs 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 informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

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

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós 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 infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00  Hallgass hazait – magyar zenék 

magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós 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

14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

mációs 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 infor-

mációs 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 infor-

mációs 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 maga-

zinja
20.00  Kis esti zene

Március 28., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma heti 

események összefoglalója
19:30  Kézilabda-mérkőzés 

Érd–FKC
21:00  Polgár-társ vallás, nemzeti-

ség, civil társadalom
21:30  Vámos Miklós beszélgető 

műsora 50. rész
22:25  Fogadóóra kérdezzen a 

polgármestertől
22:55  Mozgás sport magazin
23:25  Fény-Kép kulturális magazin
23:55  Híradó
0:10  Párbeszéd beszélgetés aktuá-

lis témákról

Március 29., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
19:30  Vámos Miklós beszélgető 

műsora 51. rész
20:25  labdarúgó-mérkőzés 

Érd–EtoFutsal
22:05  Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Mozgás sport magazin
23:05  Polgár-társ vallás, nemzeti-

ség, civil társadalom
23:35  Párbeszéd
  beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó
Március 30., SZERda
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Fekete vonat fekete-fehér 

magyar dokumentum film 
R:Schiffer Pál

20:45  Vámos Miklós beszélgető 
műsora 51. rész

21:40  Polgár-társ vallás, nemzeti-
ség, civil társadalom

22:10  Fény-Kép kulturális magazin
22:40  Érdi Panoráma heti esemé-

nyek összefoglalója
23:10  Mozgás sportmagazin
23:40  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
23:55  Híradó
Március 31., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
19.30  Fogadóóra Kérdezzen a 

polgármestertől
20.00  Sztárportré 39. rész
20:30  Kézilabda-mérkőzés 

Siófok KTC–Érd
22:00  Fény-Kép kulturális magazin
22:30  Érdi Panoráma heti esemé-

nyek összefoglalója
23:00 Mozgás sportmagazin
23:30 Híradó
23:45  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról

Április 1., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 52. rész
20:00  autó színes, magyar játék-

film, R: Böszörményi Géza
21:15  Híradó
21:30  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
21:45  Fény-Kép kulturális magazin
22:15 Mozgás sportmagazin
22:45  Fogadóóra kérdezzen a 

polgármestertől
23:15  Tea két személyre 52. rész

23:45  Párbeszéd beszélgetés 
aktuális témákról

0:00  Híradó
Április 2., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma A heti ese-

mények összefoglalója
19.30  Globo Világjáró 15. rész
20.00  Polgár-társ 

  vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

20:30  Sztárportré 39. rész
21:00 Mozgás sportmagazin
21:30  Érdi Panoráma heti esemé-

nyek összefoglalója
22:00  Fekete vonat fekete-fehér 

magyar dokumentum film, 
R: Schiffer Pál

22:45  Fogadóóra kérdezzen a 
polgármestertől

23:15  Párbeszéd beszélgetés 
aktuális témákról

23:30  Híradó
Április 3., VaSÁRNaP
19:00 Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 52. rész
20.00  Polgár-társ Vallási, nem-

zetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.30  autó színes magyar játék-
film, R: Böszörményi Géza

21:45  Érdi Panoráma A heti ese-
mények összefoglalója

22:15  Mozgás sportmagazin
22:45  Fogadóóra kérdezzen a 

polgármestertől
23:15  Polgár-társ vallás, nemzeti-

ség, civil társadalom
23.45  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról
0:00  Híradó
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a 
rendezvény előtt 1 órával.

PROGRAM

TALÁLT ÉS KITALÁLT KÉ-
PEK
Daróczi Csaba fotóművész 
előadása
A Duna-Art Fotóklub szerve-
zésében.
A belépés ingyenes!
Március 29-én, kedden 18 órakor

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Gyermekrajz-kiállítás
Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére 
hirdetett rajzpályázatra beér-
kezett alkotások
Megtekinthető április 12-ig

FOTÓGALÉRIA
VIRÁGOM – Erdő-mező vi-
rágai
Körmendy Zizi fényképei

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Nébald Krisztina hímző ki-
állítása
Megtekinthető április 1-jéig

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet,  
Enikő u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 órakor

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105.

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

KERTBARÁT KÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden páros pénteken 17 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.

Minden harmadik szombaton 10 órá-
tól

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden szerdán 14 órától

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától

ELŐZETES

SZÍNHÁZBÉRLET 2016. 
TAVASZ III.
Szerelmes komédiások 
avagy Miss Arizona
Zenés vígjáték két részben
Eseti belépő: 2800 Ft
Április 10-én, vasárnap 15 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
Piroska és a farkas
Mesemusical a Pódium 
Színház előadásában
Belépő: 800 Ft
Április 11-én, hétfőn 10 és 14 órakor

BABASZÍNHÁZ
A három kiscica
A Bábrakadabra Bábszínház 
előadása 6 hónapostól 3 éves 
korig
Belépő: 900 Ft
Április 14-én, csütörtökön 10 órakor

GYEREKKONCERT
Bíró Eszter: Állati zenés 
ABC 2

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-
től 18 óráig

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos andrásné  

06 23 363 036.

PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Nagy Árpád: Tátrai 
hangulatok
Könyvbemutató, dr. Katona 
István orvos, festőművész 
közreműködésével
Dr. Kubassek János: Moza-
ikok a Magas-Tátrából
A Tátra magyar feltárói, ter-
mészettudósok, kutatók, 
hegymászók
Április 12-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők

Belépő: 1900 Ft, családi jegy: 
5700 Ft (2 felnőtt + 2 
gyermek esetén 1 fő belépése 
ingyenes)
A gyermekkoncerteknél a 3 
éven aluliak számára a 
belépés ingyenes!
Április 16-án, szombaton 16 órakor

A Kárpát-medence tudo-
mányos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti ki-
állítás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcolt honfitár-
saink emlékére.
Valamennyi kiállítás meg-
tekintésére jogosító teljes 
árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

2016. március 26-án, 
szombaton könyvtárunk 

ZÁRVa tart!

FELNŐTTKÖNYVTÁR

Alkotó olvasó sorozat
Katonáné Oancea Erika 
díszített-tojás-kiállítása
Megtekinthető március 30-ig

Alkotó olvasó sorozat
Polgárné Kovács Ágnes és 
Amentné Erzsébet: kiállítás 
anyagvirágokból
Március 30-tól április 20-ig

Húsvéti könyvválogatás
Március 29-ig

Könyvválogatás 
kertészkedőknek
Március 30-tól

GYERMEKKÖNYVTÁR

Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak 
kb. 7 hónapos kortól 3–4 éves 
korig
Vezeti: Tóth Andorné Tímea. 
A foglalkozásokon való rész-
vétel ingyenes, de a helyek 
korlátozott száma miatt elő-
zetes bejelentkezést kérünk!
Április 1-jén, pénteken 10–11 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR

Tavaszváró
Zenés foglalkozás óvodá-
soknak és kisiskolásoknak
Márciusban folyamatosan

Megjelenés ajánlott (SŐT KÖTELEZŐ),
hogy kicsit kiengedd a

„fáradt gőzt”és véglegesen elűzd
aTÉL okozta fáradtságot!

Zenét amár jól ismert és közkedvelt
DJ NÉMETH LÁSZLÓ fogja szolgáltatni.

Hajnalig tartó táncos est, igényes
környezetben, laza eleganciával.

A belépőjegyek előzetesen a helyszínen vásárolhatók
meg! A belépőjegy ára 1000 Ft,mely tartalmaz érkezéskor
választhatóan egy pohár pezsgőt vagy pezsgőkoktélt.

Vacsorázási lehetőség szűkített étlapról.

További részletek:www.festal.huvagy
www.facebook.com/Festal-Étterem-és-Hennessy-Club

Cím:Érd,Dávidu.4,Telefon: (23)366603
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Április 2., szombat 19 óra!
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Szivárvány Rendezvény- és Programszervező Iroda
Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Nyitó rendezvény, 2016. április 2.

9:00 Megnyitó. (Bemutatkozás)

9:15 „Rejtélyek.” Péterfai Kornél író interaktív előadása a krimi-
irodalomról és új könyvsorozatáról.

10:00 „Színház az egész világ”. Szalontai Gergely Albert, a KoMód
Színház művészének előadása.

10:30 „Szemelvények” Péterfai Kornél és Szalontai Gergely társas
esszéje

11:00 „Aki Nápolyt látta, az többé sohasem lehet szomorú…” (Goethe)
Szíjjártó Tamás világjáró sorozatának első előadása

12:00 Kelemen Attila tárlatának megtekintése.

Szünet

13:00 „Látod a hegyeket, és azt hinnéd, hogy szilá
ők úgy vonulnak, akár a felhők” (Korán 27/88
Varga Ernő geoturisztikai monológja

14:00 „Vess el egy jellemet, lesz belőle egy emberi
(Szvámi Sivananda)

Lambovics Tünde jógabemutatója.

Programváltoztatás jog
fenntartjuk!

Belépés díjtalan!

33
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69
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy az ÉTH (az 
Érd és Térsége Hulladék-
kezelési Nonprofit Kft.) el-
kezdte az otthoni szelektív 
hulladékgyűjtő edények 
kiosztását, amely felváltja 
a korábbi zsákos rendszerű 
gyűjtést.
Hamarosan minden ked-
ves érdi ügyfelünk kap egy 
tájékoztatót, amely konk-
rét időpontot tartalmaz 
arra vonatkozóan, hogy 
mikor és hol veheti át a két 
szelektív gyűjtőedényt. Ez 
a tájékoztató nem egyszer-
re kerül mindenkinek ki-
küldésre, hanem folyama-
tosan, a tervezett átadást 
megelőző héten. Az átadás 
ütemezését a gyűjtési idő-
pontok alapján kialakított 
városi körzetek szerint ter-
veztük meg, hogy ne egy-
szerre, egy időben történ-
jen meg az átadás-átvétel, 
elkerülendő az esetleges 
torlódásokat. 
Felhívjuk minden érintett 
figyelmét, hogy a törvényi 
előírások kötelezik cégün-
ket a szelektív hulladék-
gyűjtés lehetőségének 
biztosítására és a lakosokat 
az otthoni szelektív hulla-
dékkezelésre, -gyűjtésre. 
Ennek megkönnyítése ér-
dekében az Érd és Térsége 
Szilárd Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújtott be sze-
lektív hulladékgyűjtő tar-
tályok (köznyelven kukák) 
beszerzésére. Ezeknek a 
kiosztása történik folyama-
tosan.
Az edényekért nem kell 
ellenértéket fizetni, de a 

használónak a jó gazda 
gondosságával azokat 
meg kell óvnia.
Az átadás gördülékenyeb-
bé tétele végett az átadás-
átvétel személyesen vagy 
meghatalmazott útján, az 
ÉTH Sas utcai telephelyén 
történik, az értesítőlevél-
ben 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 későbbi-
ekben, az általuk kezde-
ményezett megkeresés 
alapján, az ÉTH igyekszik 
segítségükre lenni a kukák 
átvételében. 
Ezúton tájékoztatjuk az 
érdeklődőket, hogy korlá-
tozott számban már lehe-
tőség van kerti komposz-
táló edény igénylésére. 
Az edényeket jelentkezési 
sorrend alapján bocsátjuk 
a jelentkezők rendelkezé-
sére, a növényi vegetáció 
beindulását követő idő-
pontban. 
Az ÉTH ügyfélszolgálata a 
fenti témákban is, telefo-
non (06 23 522 600), e-mail-
ben (ugyfelszolgalat@eth-
erd.hu), levélben (2030 Érd, 
Sas u. 2) vagy személyesen 
(ugyancsak Érd, Sas u. 2.) 
folyamatosan az Önök ren-
delkezésére áll.
TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁ-
RoSUNK TISZTÁNTaR-
TÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZE-
TÜNK MEGÓVÁSÁÉRT.

AZ ÉTH Sajtószolgálata

KÖZLEMÉNY
a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés rendszerének 
változásáról

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

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016. május 
2-től 2021. május 1-jéig szól.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 9.
a beosztáshoz tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
A fenntartó önkormányzat 
kulturális stratégiájának, köz-
művelődési koncepciójának 
végrehajtása, fejlesztési javas-
latok kidolgozása;
Annak biztosítása, hogy a 
közművelődési intézmény 
az alábbi feladatokat magas 
színvonalon ellássa: a város 
közművelődési igényeinek 
felmérése, művészeti értékei-
nek feltárása, megismertetése, 
a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, külö-
nös tekintettel a nemzetiségi 
kulturális hagyományokra;
Együttműködés a fenntartó il-
letékes szervezeti egységeivel;
Együttműködés a város intéz-
ményeivel, a kulturális tevé-
kenységet végző civil szerve-
zetekkel, egyházakkal;
Az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása;
Öntevékeny, önképző tanfo-
lyamok, képzési lehetőségek 
megszervezése;
A szabadidő értékes, tartal-
mas, színvonalas eltöltéséhez 
minőségi színtér biztosítása;
A pályázatban kidolgozott ve-
zetői program és a fenntartó 
által jóváhagyott közművelő-
dési program alapján történő 
feladatellátás;
Az intézmény rendeltetéssze-
rű és gazdaságos működésé-
nek biztosítása;
A munkáltatói jogok gyakorlá-
sa az intézményben.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet, vala-
mint az Érd MJV fenntartásá-
ban működő Közművelődési 
és Közgyűjteményi Intézmé-
nyekben dolgozó közalkalma-
zottak juttatásainak szabálya-
iról szóló 8/2008. (II.22.) Önki 

rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú közműve-
lődési végzettség és szakkép-
zettség, vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és fel-
sőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga;
• Felsőfokú közművelődési 
végzettségnek és szakkép-
zettségnek, vagy a felsőfokú 
szakirányú munkaköri szak-
vizsgájának megfelelő fel-
adatkörben eltöltött legalább 
ötéves szakmai gyakorlat;
• Kiemelkedő közművelődési 
tevékenység;
• Büntetlen előélet, illetve an-
nak ténye, hogy a pályázó nem 
áll közművelődési intézmény-
ben végezhető tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozta-
tástól eltiltás hatálya alatt;
• A beosztás ellátásához szük-
séges magyar nyelvtudás;
• Magasabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• Szakirányú egyetemi vég-
zettség
• Intézményvezetői tapasztalat
• Angol vagy német nyelvből 
társalgási szintű nyelvtudás
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• A végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata;
• A jogszabályban meghatáro-
zottak szerinti legalább öt év 
szakmai gyakorlatot igazoló 
okiratok egyszerű másolata;
• Szakmai önéletrajz;
• A kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendsze-
réről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról szóló 
rendelet szerint akkreditált, 
államháztartási és vezetési is-
mereteket nyújtó tanfolyam 
elvégezését tanúsító okirat 
egyszerű másolata, vagy az 
annak elvégzésére irányuló 
szándéknyilatkozat, illetve 
jogszabályi mentesülés esetén 
a mentesülés alapjául szolgáló 
okiratok egyszerű másolata;
• Szakmai helyzetelemzésre 
épülő vezetési program a fej-
lesztési elképzelésekkel;
• Három hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, vagy 

az annak megkéréséről szóló 
postai feladóvevény másolata;
• Arról szóló nyilatkozat, hogy 
a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzá-
járul;
• Nyilatkozat vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség válla-
lásáról.
a beosztás betölthetőségé-
nek időpontja: a beosztás 
legkorábban 2016. május 2. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. április 7. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Kétszeriné Perlaki Csilla nyújt, 
a 23/522-349-os telefonszá-
mon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak 
a Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/934/2/2016, valamint 
a beosztás megnevezését: 
Közművelődési szakember.
• Elektronikus úton Körmöczi 
Józsefné részére a jkormoczi@
erd.hu e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: pályázót a 
határidő lejártát követő 21 
napon belül kinevezési, meg-
bízási jogkör gyakorlója által 
létrehozott legalább három-
tagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakérte-
lemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. A szakértői 
bizottsági meghallgatást és 
véleményezést követően Érd 
MJV Önk. Köznev. és Műv. Biz. 
személyesen is meghallgatja a 
pályázót. A szakértői bizottság 
írásba foglalt véleményét mér-
legelve, a Köznev. és Műv. Biz. 
javaslatára a végleges döntést 
Érd MJV KGY hozza meg.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. április 28.
a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu, Érdi Újság
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges informá-
ció: a pályázatot mellékletek-
kel együtt, három nyomtatott 
példányban és elektronikusan 
kérjük benyújtani. A végleges 
döntést Érd MJV Közgyűlése 
hozza meg a benyújtási határ-
időt követő 30 napon belül.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgató

(magasabb vezető) beosztás ellátására

H I R D E T M É N Y
aZ ÁlTalÁNoS ISKolaI BEÍRaTÁSRÓl
A 2016/2017 tanévre történő beíratás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8–19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8–19 óra között
A nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény 50. 
§ (1) bekezdése értelmében 
az általános iskolába történő 
felvételről vagy átvételről az 
iskola igazgatója dönt. Dön-
tését írásban közli a szülővel. 
A  felvételi kérelem elutasí-
tásáról határozatot hoz. A 
felvétel elutasítása esetén a 
szülőnek joga van az elutasí-
tó határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül – 
jogszabálysértésre vagy ér-
deksérelemre hivatkozással 
– jogorvoslattal élni. Felleb-
bezését a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ te-
rületileg illetékes Tankerületi 
Igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem 
a kötelező felvételt biztosí-
tó körzetes iskolába kívánja 
gyermekét beíratni, és a vá-
lasztott iskola a gyermek fel-
vételét elutasító döntést hoz, 
a szülő a gyermekét a döntés 
jogerőre emelkedését követő 
5 napon belül köteles beíratni 
a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára.
2016. március 8.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 5 évig szól.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Felső u. 
39–41.
a beosztáshoz tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról ren-
delkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 11. §-ban 
meghatározott feladatok el-
látása az önállóan működő és 
gazdálkodó Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intézmény 
vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a356/2008. (XII.31) 
Korm. rendelet, és a 24/2008. 
(V.30) önkormányzati ren-
delet rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• főiskola,
• 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 12. § (1) bekezdé-
se szerinti: felsőoktatásban 
szerzett végzettség és emel-
lett, okleveles könyvvizsgálói 
vagy államháztartási mérleg-
képes könyvelői szakképesí-
téssel vagy az engedélyezés 
szempontjából ezzel egyen-
értékű szakképesítéssel, vagy 
gazdasági vezetői, belső el-
lenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 
1. előtt az Áht. szerinti ellen-
jegyzői –, vagy 
• a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) 
és (2) bekezdése szerinti fel-
adatok ellátásában költség-
vetési szervnél legalább öt 
éves igazolt szakmai gyakor-
lattal, valamint mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szer-
zett gazdasági szakképzett-
séggel kell rendelkeznie, 

• a gyógyintézetek vezetőjé-
nek és vezetőhelyetteseinek 
képesítési követelményeiről, 
valamint a vezetői megbízás 
betöltése érdekében kiírt pá-
lyázat részletes szabályairól 
szóló 13/2002. (III.28.) EüM 
rendelet 5. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően legalább 3 éves 
vezetői gyakorlat, ennek hi-
ányában ez alóli mentesítési 
kérelem a 13/2002. (III.28.) 
EüM rendelet 5. § (2) bekez-
désében foglaltakra történő 
hivatkozással,
• szakirányú végzettségnek 
megfelelő munkakörben leg-
alább 3 éves szakmai tapasz-
talat, 
• magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
• szerepelnie kell az Szt. 151. 
§ (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban és rendelkeznie 
kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárság, 
• vagyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• költségvetési intézményi 
gazdálkodásban szerzett leg-
alább 3 év szakmai tapaszta-
lat, 
• KIRA program ismerete
• egészségügyi végzettség
• CT-EcoStat program isme-
rete
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• részletes szakmai önéletrajz, 
• 3 hónapnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány, 
• iskolai végzettséget tanúsí-
tó diploma, iskolai végzett-
séget igazoló bizonyítvány 
másolata, 
• a nyilvántartásba vételt iga-
zoló okirat(ok) másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, 
• a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalására vonat-
kozóan. 
a beosztás betölthetősé-
gének időpontja: a beosztás 
legkorábban 2016. június 1. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 5. A 
pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt dr. 
Kőszegi Gábor nyújt, a 06-23-
365-600-as telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton, a 
pályázatnak Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata címé-
re történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
14/934/5/2016., valamint a 
beosztás megnevezését: gaz-
dasági vezető. 
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázato-
kat postai úton, a mellékle-
tekkel együtt 3 nyomtatott 
példányban kérjük benyúj-
tani. 
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 31.
a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ide-
je: 
• www.erd.hu
• Érdi Újság
• Egészségügyi Közlöny 7. 
száma 
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a beosztás betöltésé-
ről az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § 
d) pontja alapján Érd Megyei 
Jogú Város Polgármestere 
dönt. A pályázókat a döntést 
megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdésében, valamint a 
356/2008. (XII.31.) Kormány-
rendelet 4. § (1) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfele-
lően létrehozott legalább 3 
fős bizottság hallgatja meg. 
Közalkalmazotti jogviszony 
3 hónapos próbaidővel, hatá-
rozatlan időre szól.

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése az önkor-
mányzat által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
40/2011. (VI.29.) önkormányza-
ti rendelet 11. § (1) bekezdé-
se szerint az „Év Családja Díj” 
annak az Érden élő családnak 
adományozható, amelynek 
tagjai mindennapi életükkel, 
munkálkodásukkal, gyermeke-
ik nevelésével, taníttatásával, 
családtagjaik gondozásával, 
közéleti szerepvállalásukkal is 
példaként állíthatók a város kö-
zössége elé.
Az Év Családja Díj odaítélésé-
re a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tesz javaslatot fi-

gyelembe véve az „Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesü-
lete”, a polgármester, a város-
ban élő nagykorú polgárok, 
intézmények, civil szervezetek, 
nemzetiségi önkormányzatok 
javaslatát.
Benyújtási határidő: 2016. 
március 31.
Az elismerések adományozá-
sáról a Közgyűlés az áprilisi ülé-
sén dönt.
A javaslatokat a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságnak cí-
mezve a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájára kell benyújta-
ni. (Érd, Budai út 8.)

Szociális és 
Egészségügyi Bizottság

oRVoSI ÜGYElETEK
Érd Megyei Jogú Városban 24 órás orvosi 

ügyelet működik a Szabadság tér 9. szám alatt, 
(a posta helyén), Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum 

elnevezéssel. 
Az ügyeleti ellátást biztosító szervezet: 

Inter Ambulance Zrt.
ElÉRHETŐSÉG

Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770

A fogorvosi ügyelet a Szép és Ép Fog Kft. biztosítja, 
Érd Budai út 3. fszt. 2. szám alatt. Rendelési idő 

heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon, 
valamint ünnepnapokon, helyszíni tartózkodással, 
folyamatos elérhetőséggel, 9.00-15.00 óráig tartó, 

6 órás rendelési időben.
ElÉRHETŐSÉG

Rendelési időben: 06 20 250 8242
Rendelési időn kívüli készenlét: 06 20 250 8583

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

P Á L Y Á Z A T O T  H I R D E T
a dr. Romics lászló Egészségügyi Intézmény

Gazdasági Igazgatóság

GaZdaSÁGI VEZETŐ
(MaGaSaBB VEZETŐ) beosztás ellátására.

F E L H Í V Á S
„Az Év Családja Díj” 

odaítélésére
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N Y Í L T  Ó R Á K
LEENDŐ 1. OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEINEK

Érdligeti Általános Iskola
Érd, Diósdi út 95–99.

2016. április 12–13. 1–2. óra
2016. április 12. (kedd)

 Babiczné Fekete Edit, I. em. 1. Harthné Kiss Valéria, I. em. 3.
8.00 óra MAGYAR IRODALOM MATEMATIKA
9.00 óra MAGYAR NYELVTAN MAGYAR IRODALOM

2016. április 13. (szerda)
 Acsay Judit 1. em. 4. Csernyákné Tóth Györgyi 1. em. 2.
8.00 óra MATEMATIKA MATEMATIKA
9.00 óra MAGYAR IRODALOM TESTNEVELÉS

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2016/2017. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott Pumukli 
Német Nemzetiségi Óvodába (2030 Érd, Riminyáki út 17.) az alábbi 

beíratási időpontokat határozta meg:
2016. április 25 (hétfő) 9–17 óráig;
2016. április 26. (kedd) 9–16 óráig.

a beíratáshoz szükséges 
közokiratok, dokumentu-
mok:
• a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító igazol-
vány,
• a gyermek születési anya-
könyvi kivonata,
• a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa,
• a gyermek TAJ-száma.

Tájékoztató az óvodai jog-
viszony létesítésére vo-
natkozó jogszabályokról
a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: Nkt.) 
8. § (1) bekezdése szerint: 
„Az óvoda a gyermek há-
roméves korától a tanköte-
lezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvéte-
létől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, 
az érintett településeken lakó-
hellyel, ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelkező, 
hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi ké-
relme teljesíthető.”

Az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik. 
Az óvodába a gyermek – e 
törvényben foglalt kivétel-
lel – harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. A 
szülő gyermeke óvodai fel-
vételét, átvételét bármikor 
kérheti, a gyermekek felvé-
tele folyamatos.
Jelentkezni a meghirdetett 
időpontban lehet a kitöltött 
mellékletek és a fentiekben 
felsorolt közokiratok, doku-
mentumok fénymásolatá-
nak leadásával, ill. bemuta-
tásával.
A felvételnél előnyt élvez 
az a gyermek, akinek szülő-
je kitölti a II. Nyilatkozatot 
a nemzetiségi hovatarto-
zásról. (A  válaszadás nem 
kötelező, ennek hiányában 
azonban a felvétel során 
nem érvényesíthető a köz-
nevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 51. § (6) be-
kezdésben meghatározott 
előnyben részesítés.)

az óvodai jogviszony léte-
sítésével összefüggő eljá-
rás szabályai
A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köz-
nevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. 
§ (4) bekezdése alapján az 
óvoda vezetője az óvodai 
felvételi, átvételi kérelem-
nek helyt adó döntését 
írásban, a kérelem elutasí-
tására vonatkozó döntését 
határozati formában közli a 
szülővel, legkésőbb a beirat-
kozásra kiírt utolsó határna-
pot követő huszonegyedik 
munkanapig, azaz 2016. 
május 17-ig.
Az Nkt. 37.§-38.§-ai alapján 
az óvoda döntése ellen a 
szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül jogor-
voslati eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be az 
óvodavezetőnél. Az eljárás 
során a fenntartó jár el és 
hoz másodfokú döntést. A 
másodfokú eljárás keretén 
belül a döntést hozó a ké-
relmet elutasíthatja, a dön-
tést megváltoztathatja vagy 
megsemmisítheti, és a ne-
velési intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.
Az Óvoda felvételi körzete: 
Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területe.

Érd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága a 2016/2017. 
nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási 

időpontokat határozta meg:
2016. április 25. (hétfő) 8–17 óráig;
2016. április 26. (kedd) 8–17 óráig.

a beíratáshoz szükséges 
közokiratok, dokumentu-
mok:
• a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító igazol-
vány,
• a gyermek születési anya-
könyvi kivonata,
• a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa,
• a gyermek TAJ-száma.

Tájékoztató az óvodai 
jogviszony létesítésére 
vonatkozó jogszabályok-
ról
a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 8. § (1) bekezdése 
szerint: „Az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy 
minden, az érintett települé-
seken lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és an-
nál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.”
Az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján törté-
nik. Az óvodába a gyermek 
– e törvényben foglalt kivé-
tellel – harmadik életévé-
nek betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvo-
dai felvételét, átvételét bár-
mikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.
Jelentkezni a meghirde-
tett időpontban a lakóhely 
szerinti körzetileg illetékes 
óvodában lehet.

az Nkt. 8. § (2) bekezdése 
alapján: „ A gyermek abban 
az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A 
jegyző – az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmé-
nyek esetében a fenntartó 
– a szülő kérelmére és az óvo-
davezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jo-
gos érdekét szem előtt tartva, 
az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötele-
ző óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.”
a kötelező óvodai neve-
lés fejlesztő nevelésben is 
teljesíthető.
A szülő a felmentés iránti 
kérelmeket az óvodai be-
iratkozásra meghatározott 
időtartam kezdő időpont-
jáig, azaz 2016. április 25-ig 
nyújthatja be a gyermek la-
kóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz, továb-
bá a kérelem másolatát a 
kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez.
az Nkt. 8. § (5) bekezdése 
szerint: „ A gyermek három-
éves korától annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, 
amikor az ötödik életévét 
betölti, az óvodába járási kö-
telezettségét családi napkö-
ziben is teljesítheti abban az 
esetben, ha a családi napkö-
ziben a szolgáltatást nyújtó 
személy rendelkezik a 3. mel-
lékletben az óvodapedagó-
gus munkakör betöltéséhez 
előírt szakképzettséggel, és 
munkája során figyelembe 

veszi az óvodai nevelés or-
szágos alapprogramjában 
foglalt követelményeket.”
Óvodakötelezettség külföl-
dön teljesítése: A napi négy 
órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, 
ha a gyermeke az óvoda-
kötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a be-
iratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesí-
teni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes 
jegyzőt.

az óvodai jogviszony lé-
tesítésével összefüggő 
eljárás szabályai
A nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a 
köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (4) bekezdése 
alapján az óvoda vezetője 
az óvodai felvételi, átvételi 
kérelemnek helyt adó dön-
tését írásban, a kérelem el-
utasítására vonatkozó dön-
tését határozati formában 
közli a szülővel legkésőbb 
a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő huszon-
egyedik munkanapig. 
Az Nkt. 37.§–38.§-ai alap-
ján az óvoda döntése ellen 
a szülő a közléstől számí-
tott tizenöt napon belül 
jogorvoslati eljárást meg-
indító kérelmet nyújthat 
be az óvodavezetőnél. Az 
eljárás során a települési 
önkormányzat által fenn-
tartott nevelési-oktatási 
intézmény esetén a jegy-
ző jár el, és hoz másodfokú 
döntést. A másodfokú eljárás 
keretén belül a döntést hozó 
a kérelmet elutasíthatja, a 
döntést megváltoztathatja 

vagy megsemmisítheti, és a 
nevelési intézményt új dön-
tés meghozatalára utasít-
hatja. 

az óvodáztatási kötele-
zettség nem teljesítése 
esetén alkalmazható jog-
következmények
A szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247. §-a sze-
rint az a szülő vagy törvé-
nyes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem 
íratja be, valamint gyerme-
ke ugyanabban az óvodai 
nevelési évben az iskolai 
életmódra felkészítő fog-
lalkozásokról igazolatlanul 
a jogszabályban meghatá-
rozott mértéket vagy annál 
többet mulaszt, szabálysér-
tést követ el. A szabálysér-
tési eljárást jegyzői értesítés 
alapján a megyei kormány-
hivatal járási hivatala foly-
tatja le.

az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai felvé-
tele
A sajátos nevelési igényű 
gyermekeket nevelő óvo-
dába való felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs 
bizottság javaslata szüksé-
ges.
Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, 
Béke tér 1.) és tagóvodáiban:
azon sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek nevelése, 
akik a megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlődésé-
nek tartós és súlyos rendel-
lenességével küzdenek és/
vagy integrálható beszéd-
fogyatékosak,

azok az integrálható, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
akik érzékszervi fogyatéko-
sak hallás tekintetében, a 
Fácán Tagóvodában (2030 
Érd, Fácán köz 3.) fejleszt-
hetők,
azok az integrálható, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
akik értelmi fejlődésben 
akadályozottak vagy autis-
ta tüneteket mutatnak, az 
Ófalusi Tagóvodában (2030 
Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.
Érdi Szivárvány Óvoda 
(2030 Érd, Hegesztő u. 
2–8.) és tagóvodáiban:
azon sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek nevelése, 
akik a megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlődésé-
nek tartós és súlyos rendel-
lenességével küzdenek és/
vagy integrálható beszéd-
fogyatékosak,
azok az integrálható, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
akik testi fogyatékossággal 
élnek, az Érdi Szivárvány 
Óvoda székhelyóvodájában 
(2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.) 
fejleszthetők,
azok az integrálható, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
akik érzékszervi fogyatékkal 
élnek (látás tekintetében), a 
Kisfenyves Tagóvodában 
(2030 Érd, Erkel u. 4.) fej-
leszthetők,
azok az integrálható, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
akik autista tüneteket mu-
tatnak, a Tusculanum Tag-
óvodában (2030 Érd, László 
tér 1.) fejleszthetők.
Az Óvodák, Tagóvodák fel-
vételi körzetét az Oktatási 
és Művelődési Bizottság 
43/2014. (IX.11.) OMB hatá-
rozata tartalmazza.

Köznevelési és 
Művelődési Bizottság

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBABEJELENTÉS

Interneten: 
http://www.erd.hu/nyitolap/
kozugyeink/Kozvilagitashiba

Telefonon: 06 40 201 023
Faxon: 06 1 424 0314

Roma ügyfélfogadás
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Rafael Attila a hétfői és szerdai napokon 13 
és 15 óra között ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának 
érdi szervezete az Érdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal közösen

2016. április 2-án, 
szombaton 10–12 óráig

ruhaosztást tart
a Diósdi út 35-ben (régi Érusz udvar), 

ahol férfi-, női-, gyermekruhák, 
cipők és gyermekjátékok 

között lehet válogatni.
Mindenkit szeretettel várunk!

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

aZ ÓVodaI BEÍRaTÁSRÓl
FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

aZ ÓVodaI BEÍRaTÁSRÓl

wwwwwwwww.ttteeerrraaassszzzeeellleeemmm.hhhuuu • wwwwwwwww.zzzsssooofffaaa.hhhuuu

Ha fa, akkor Zso-fa!
Zso-Fa Fatelep

2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/858-0601 E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

Borovi fenyő
terasZelem

–környezetbarát, szárított
borovi fenyő teraszelem,
egymásba illeszthető
műanyag lapokon

–30x30 cm-es, kül- és
beltérre egyaránt
alkalmazható elemek

–egyszerűen lerakható,
nem igényel
előkészületet,
szakembert,
szerszámokat

– tartós, időjárásálló

33
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77
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Mennyire érinti a depresz-
szió a pedagógusokat? Ho-
gyan lehet felismerni és mit 
lehet tenni ellene? Többek közt 
ezekre a kérdésekre kaphat-
tak válaszokat az óvónők az 
országosan egyedülálló érdi 
óvodai szakmai napok múlt 
pénteki rendezvényén.

Lehet-e jókedvűen beszélni 
a depresszióról, úgy, hogy ne 
csak a szakember, hanem a la-
ikusok is megértsék? Egy pén-
teki előadás azt bizonyítja, 
hogy igen: a XVIII. Érdi Óvodai 
Szakmai Napok keretében dr. 
Kukla Balázs pszichiáter tar-
tott előadást a témáról a Szi-
várvány Óvodában. 

– Ez a hivatás nálunk sokkal 
gazdagabb országokban is ve-
szélyes üzemnek számít. Egy 
felmérés szerint a magyar pe-
dagógusok kétharmada tartó-
san fáradt, kedvetlen, letargi-
kus, lelki eredetű testi pana-
szai vannak – mondta a pszi-
chiáter. Egy Floridában vég-
zett kutatás adatait ismertetve 
kitért rá, hogy azok a tanárok, 
akik valamilyen depresszióra 
utaló tünetet észleltek magu-
kon, nem tudtak kellőképp igé-
nyes környezetet teremteni a 

gyerekek számára, és ez fő-
ként a gyerekek matematikai 
képességeire volt hatással.

– Arról, hogy egy pedagógus 
hogyan tartsa magát egyen-
súlyban, hogyan vigyázzon 
mentális egészségére, hogyan 
kezelje a stresszt, nem sok szó 
esik – mondta lapunknak a 

pszichiáter, aki előadásában 
arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a depresszió enyhébb for-
mái miként orvosolhatók ott-
hon (a sporttól a fényterápiá-
ig), és mikor kell orvoshoz for-
dulni. 

A rendezvényt követően az 
előadás szervezőjét, Ilka Er-
zsébet óvónőt arról kérdeztük: 
véleménye szerint az óvodape-
dagógusok miért lehetnek 
érintettek ebben a betegség-
ben. 

– Mi a lelkünket, a szívünket 
adjuk bele a munkánkba, és 
megérint minket a ránk bízott 
gyerekek sorsa. Az óvónők a 
gyerekeken keresztül látják 
az egész világot, rájuk figyel-
nek, míg saját érzéseik a hát-
térbe kerülnek. Mégis: óvónő-
nek lenni az egyik legcsodála-
tosabb, legnemesebb hivatás.

 n Á. K.

Pálmavasárnap, barkanyelés, tojás-célbadobás, 
ételszentelés, zöldcsütörtök és csoportos lo-
csolkodás – megannyi nemzetiségi népszokás, 
amellyel Érden is találkozhatunk. A húsvéti ha-
gyományokról a nemzetiségi önkormányzatok 
vezetői meséltek lapunknak.

Egy szem barka
A bukovinai székelyek hús-

véti kosárral készültek az ün-
nepre: főtt sonka, kolbász és 
tojás volt benne, amit a vasár-
nap reggeli misére vittek ma-
gukkal – mondta érdeklődé-
sünkre Domokos Gyula, az 
Érdi Bukovinai Székely Egye-
sület elnöke. – A mise után 
hazamentek, bekaptak egy 
szem szentelt barkát – azt tar-
tották, hogy ezzel megelőzik a 
torokbántalmakat –, és csak 
ezt követően fogyasztották el 
a kosár tartalmát. Módosabb 
helyeken fonott kaláccsal et-
ték a sonkát, és persze min-
den asztalra került töltött ká-
poszta is, amit Bukovinában 

galuskának hívtak. A bukovi-
nai székelyek ma is sonkát, 
kolbászt, tojást főznek húsvét-
ra, ám nem vasárnap reggel, 
hanem a szombati körmenet 
után fogyasztják el.

Tojásdobás
A horvátok virágvasárna-

pon barkát szentelnek – Hor-
vátországban még babérlevél-
csokrokat is –, és azt az eresz 
alá függesztik – ez megóvja a 
házat és lakóit a betegségek-
től, gondoktól. Nagypénteken 
szigorúan böjtölnek, húsvét-
vasárnap sonkát, húsvéti ka-
lácsot tálalnak az ünnepi asz-
talra. A húsvéti étket szombat 
este, a körmenet után, vagy 

vasárnap hajnalban meg-
szenteltetik a templomban, és 
reggel elsőként ebből eszik a 
család – tudtuk meg 
Weszelovits Istvánnétól, az 
Érdi Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökétől. – A 
gyerekek ilyenkor különféle 
játékokat játszanak: piros to-
jással célba dobnak, nagyobb 
fémpénzekkel célozzák meg a 
felezett tojást, és aki beletalál, 
csokoládét, apró meglepetést 
kap a vesztestől – tette hozzá 
Weszelovits Istvánné.

Zöldcsütörtök
A sváboknál nem csak bar-

kát szenteltek: a csokorba mo-
gyoróvessző is kerül. A kisfi-
úk a nagyhéten sorra járták a 
házakat, és a rokonoknak 
egy-egy megszentelt ágacs-
kát adtak – aminek gonoszűző 
szerepet tulajdonítottak –, 
amiért tojást vagy más apró 
ajándékot kaptak a ház urától, 
asszonyától. Ami a csokorból 
megmaradt, azt nagyszomba-
ton felvitték a padlásra – 
mondta lapunknak Eszes Má-
ria, az Érdi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke.

– A svábok nagycsütörtö-
kön – azaz zöldcsütörtökön – 
csak spenótot, krumplit és to-
jást esznek, szombaton, a fel-
támadási körmenet után pe-
dig sonkát. Nálunk is hagyo-
mány a locsolkodás, sőt, Né-
metországban a kutakat is 
feldíszítik húsvéthétfőre – tet-
te hozzá Eszes Mária.

Káposzta és rétes
A romáknál húsvétkor 

nemcsak sonka, hanem töl-
tött káposzta is kerül az 
asztalra, no meg az elma-
radhatatlan rétes – tudtuk 
meg Raffael Attilánétól, az 

Érdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökhelyette-
sétől. – A locsolkodás ma is 
élő szokás nálunk: a férfiak 
kezdetben egyedül indulnak 
el, majd minden háznál, 
ahol locsolkodnak, csatla-
koznak hozzájuk az ott élő 
férfiak is. Így egyre na-
gyobb csoportokban járják 
a környéket, és miután is-
merőst, rokont meglocsol-
tak, egy-egy idősebb férfi 
házánál összegyűlnek, 
együtt ünnepelnek. Az asz-
szonyok természetesen 
mindenütt finomságokkal 
várják őket, és előre készül-
nek erre az alkalomra – 
hangsúlyozta Rafael Attilá-
né.

Pálmavasárnap
A lengyelek húsvét előtti 

hétvégén „pálmavasárnapot” 
tartanak, amellyel Jézus jeru-
zsálemi bevonulására emlé-
keznek – mondta el Bazsóné 
Megyes Klára, a Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesület el-
nöke: hosszúra nyúló barká-
kat, fűzfa- és egyéb rügyező 
ágakat kötnek egy csokorba, 
színes szalagokat és tavaszi 
virágokat tűznek rá, s ezzel a 

„pálmával” díszítik fel ottho-
nukat. Nagypénteken kizáró-
lag pácolt heringet fogyaszta-
nak, nagyszombat az étel-
szentelés napja. A vasárnapi 
asztalon ott van a megszentelt 
sonka, tojás, illetve a „barszcz 
babka,” meg a lekvárral, mo-
gyoróval vagy mandulával és 
marcipánnal ízesített „mazu-
rek”, a két legfontosabb len-
gyel húsvéti sütemény. Régeb-
ben még tartották a hétfői 
„smigus-dyngus”-t, amikor 
fűzfavesszővel veregették 
egymás lábszárát, illetve köl-
csönösen leöntötték egymást 
vízzel, így szimbolizálva a ta-
vaszi, később a bűnöktől való 
megtisztulást.

n ÁdÁM–BÁlINT

A Szociális Gondozó Központ tavaly alapítot-
ta a díjat, amire évente pályázhatnak az érdi 
felső tagozatos, illetve középiskolás osztá-
lyok. 

Kiss Sándor szociálpeda-
gógus a Parkvárosi Közös-
ségi Házban múlt pénteken 
tartott díjátadón elmondta: 
az iskolai diákközösségeket 
szeretnék erősíteni.

Idén a Gárdonyi 6. B-je 
lett az első, a második he-
lyezett – megosztva – a Te-
leki 8. A, illetve 8. C osztá-
lya, a harmadik pedig a Kós 
szakképző iskola 11/1 osz-
tálya lett. 

– Sok közös programunk 
van, ami összehozza az 
egész osztályt. Nálunk 
nincs veszekedés, vereke-

dés. Együtt kirándulunk, 
sportolunk, hétvégenként 
kerti partikat tartunk, 
nemrég pedig kitakarítot-
tuk az osztálytermünket – 
sorolta a nyertes osztály 
egyik diákja, Zsófi.

Osztályfőnökük, Örmé-
nyi né Magyar Irénke is 
nagy örömmel fogadta a ki-
tüntetést. Mint lapunknak 
elmondta, valóban nagyon 
összetartó a közösség, ami 
részben annak köszönhető, 
hogy a szülők közt is baráti 
kapcsolatok születtek.

 n ÁdÁM KaTalIN

Az időjárási előrejelzések szerencsére ezúttal 
nem jöttek be, és szép napos időben rendezték 
meg az idei év első Magyarok érdi vásárát. 

A rendezvényen ezúttal is 
volt minden, mi szem-száj és 
a húsvéti asztal ingere, de a 
kézművesek is készültek az 
ünnepre, gyönyörű, kézzel 
festett tojásokkal, népművé-
szeti termékekkel. 

A közelgő húsvét miatt a 
mostani vásár, ha lehet, még 
színesebb és gazdagabb volt, 
mind élelmiszerkínálatban, 
mind pedig a tárgyakban. 
Kovács Erika Gyöngyi Pi-
lisvörösvárról érkezett gyö-
nyörű, kézzel festett tojások-
kal. Mint elmondta: családjá-
ban régen többnyire egyszí-
nű tojásokat készítettek, ter-
mészetes festőanyagokat 
(zöldségeket, növényeket) 
használtak a színezéséhez, a 
motívumokat pedig viasszal 
rajzolták a tojásra. Mára 
azonban már a színek és mo-

tívumok sokfélesége jellemzi 
munkáit.

Igazi népművészeti tojások 
is voltak, amit már egy másik 
asszony, a százhalombattai 
Úti Lajosné készített, aki el-
árulta, szépségeinek a titka a 
tojásfelület mértani felosztása. 
A tojások ugyanis osztókörök-
ből állnak, a díszítmények 
ezekre az osztókörökre épül-
nek, vagy ezek metszéspontja-
iból indulnak. Úti Lajosné el-
mondta, hogy a hímes tojások-
nak a vallási indíttatáson túl 
rendkívül erős szimbolikája 
van. A hímes tojás a születés, a 
világegyetem, az univerzum 
és a földbolygó jelképe.

A Magyarok érdi vásárában 
ezúttal is voltak gyermekprog-
ramok, a szokásos népi játszó-
udvar játékain és a közkedvelt 
„kukoricafeldolgozó manufak-

túrán” túl kézműves mesterek 
sora várta a kicsiket és a na-
gyokat. Ki lehetett próbálni a 
kovácsmesterséget, a furulya-
készítővel pedig züzülőt, vagy-
is nádidudát lehetett készíteni, 
valamint a tűzzománckészí-
téssel és a fafaragással is meg 
lehetett ismerkedni. A népi sá-
torban pedig a gyerekek tojást 
festettek, húsvéti kisállatokat 
színeztek, de kipróbálhatták 
az ékszerkészítést, a szövést 
és a fonást is. 

A következő Magyarok vá-
sára május 14-én lesz Érd főte-
rén. n�BNYH

Jókedvűen a rosszkedvről

A magyar pedagógusok kétharmada tartósan fáradt, kedvetlen, 
letargikus

Pálmavasárnap előtt. A lengyelek múlt szombati húsvétváró ren-
dezvénye a városi könyvtárban

Székely, horvát, sváb, roma és lengyel húsvét

Hogyan ünnepelnek a nemzetiségek?
Húsvéti portékák a Magyarok érdi vásárában

Én elmentem a vásárba…

A közelgő húsvét miatt még szí-
nesebb és gazdagabb volt vásár

A közkedvelt „kukoricafeldolgozó manufaktúrán” túl kézművesek sora várta a kicsiket

Érd legösszetartóbb osztálya

A barkát megszentelik, megeszik, eresz alá függesztik…
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Egy kezelés tartalmazza:
Kavitációs zsírbontás+Vákumos kezelés + Rádiófrekvenciás bőrfeszesítés +Tekercselés

5 és 10 alkalmas bérlet vásárlása esetén +1 alkalom ajándék!

DiamonD Beauty StúDió
2030 Érd, Diósdi út 22/B (a gumis műhely felett)

Tel.: 30/979-2353

Kavitációs zsírbontás akció!
22 000 Ft helyett most

alkalmanként 6000 Ft

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
facebook.com/erdibeta
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

TeTő-Zsindely
sZaküZleT

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1350 Ft-tól

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!

Diósd, Balatoni u. 2/A. (az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375, 30/709-16-24

Az akció március 15-től április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL

már 39.500 Ft-ért

optika 3
3
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Sanoral
acsalád 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
ajándékozzukmeg!

Címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(a főposta épületében,
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20 9711 655
www.sanoral.com
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Úszás
Az Érdi Úszó Sport Non-

profit Kft. idősebb csapata 
– amely az idei hódmezővá-
sárhelyi korosztályos Euró-
pa-bajnokságra készül – 
először szállt vízbe éles ver-
senyen idén. A szezonkez-
det ellenére Selmeci Attila és 
Magó Gábor tanítványai ott 
folytatták, ahol néhány hó-
nappal ezelőtt abbahagy-
ták.

Az érdi úszók ezúttal 
Kecskeméten, a Bácsvíz 
Kupa nemzetközi versenyen 
álltak rajtkőre, s tizenhét 
arany-, három ezüst- és öt 
bronzérem lett az ered-
mény.

Barócsai Petrának fájha-
tott a nyaka a hazafelé veze-
tő úton, ugyanis hat arany-
érmet akasztottak a nyaká-
ba. Kovács Benedek (1 arany, 
1 ezüst, 2 bronz), Milák Kris-
tóf (4 arany), Sós Dániel (3 
arany, 1 ezüst) és Tekauer 
Márk (2 arany, 1 ezüst, 1 
bronz) sem maradt el sokkal 
Barócsaitól az érmek számá-
ban, mellettük Vigassy Bá-
lint egy aranyéremmel és 
Varga Marcell egy bronzzal 
térhetett haza. Ha ilyen a 
szezonkezdet, mi lesz ezek 
után?

Szumó
Március 14-én, hétfőn Pi-

lismaróton, a Nyírő Csaba 
Sportcsarnokban került 
megrendezésre – az Id. Ma-
jor Gyula Kupa keretén be-
lül – a negyedik Eb-váloga-
tóverseny, valamint az U14  

és felnőtt korosztályok or-
szágos bajnokságai. Ezen a 
versenyen belül volt az 
utolsó lehetőség bekerülni 
az április 23-án kezdődő, 
Lengyelországban, Kro-
toszynban megrendezésre 
kerülő szumó Európa-baj-
nokságra az U18, U21, U23 
és felnőtt korosztályok szá-
mára. Az Érdi Spartacus 
szumósai kiválóan szere-
peltek – bár a hosszú hétvé-
ge miatt jó néhány család 
elutazott –, több verseny-
zőnknek sikerült két kor-
osztályban is dobogóra áll-
ni, a 17 arany-, 11 ezüst-, 7 
bronzérem és egy ötödik, 
pontszerző hely önmagá-
ért beszél.

Birkózás
Eredményesen szerepel-

tek birkózóink a hosszú 
hétvégén. Március 12-én, 
szombaton négy verseny-
zőnk vett részt a Vasas Bir-
kózó Sportcsarnokában a 
junior női- és férfi rangsor-
versenyen, vasárnap öt fő-
vel képviseltük az érdi bir-
kózókat Pilismaróton, a 
Nyírő Csaba Sportcsarnok-
ban megrendezett serdülő 
korcsoport rangsorverse-
nyén. Juniorjaink egy 
arany-, két ezüst-, egy 
bronzérem mellé megnyer-
ték a csapatok közötti 
pontversenyért a harmadik 
helyezettnek járó kupát is. 
Serdülőink egy arany-, egy 
bronzérmet és egy ötödik 
helyet értek el a közel 200 
fős mezőnyben.

n d.B.

Eredményes bokszolók
Az Érdi Boksz Klub is meg-

kezdte a versenyszezont, a 
Budapest Bajnokságon volt 
jelenésük Dobrádi Zsolték-
nak. A klub három versenyző-
vel képviselte magát, s mind-
három éremből jutott egy-egy 
a ringbe lépőknek.

A három serdülőkorú érdi 
közül Farkas Huba az 56 ki-
logrammosok között a dobogó 
legmagasabb fokára állha-
tott, 38,5 kilogrammal Tóth 
Domonkos nyakába ezüst-
érem került, Szigetvári Ben-
degúz 50 kilogrammban lett 
bronzérmes.

Dobrádi Zsolt, az ÉBK veze-
tőedzője elmondta, hogy a baj-
nokság elsősorban felkészü-
lés és rutinszerzés volt a szer-
dától szombatig Vecsésen 
rendezett diákolimpiai dön-

tőkre, ahol hat érdi vesz részt, 
többek között első éles mecs-
csét vívja majd Csóka Klau-
dia is.

– Szerencsére nagyon jól si-
került mind az előzetes felké-
szülés, mind maga a verseny 
– mondta Dobrádi Zsolt, aki a 
vecsési viadalról is beszélt: – A 
diáksport szövetség verseny-
rendszerébe bekerült az ököl-
vívás is, így a diákolimpián 
dobogós teljesítmények után a 
sportolók pontokat kapnak a 
továbbtanuláshoz. A serdülő 
és junior válogatottba ezzel a 
versennyel lehet bekerülni, az 
itt elért eredmény alapján vá-
lasztja ki a szakmai vezetés a 
kiemelkedő versenyzőket

Külön ki kell emelni, hogy 
ebben az évben már a serdülő 
lányok is indulhatnak, hiszen 

eddig a legfiatalabb női kor-
osztály a junior volt, így Csóka 
Klaudiára is kell figyelni, aki 
nem mellesleg a novemberben 
Érden rendezendő női orszá-
gos bajnokságon is a kötelek 
közé lép. Az Érdi Boksz Klub-
ból Csóka Klaudia mellett 
Dobrádi Csilla, az Ifjúsági 
Önkormányzat alpolgármes-
tere, Gregor Alexandra és 
Häffner Ildikó is részt vesz 
majd a versenyen.

n BÁlINT

Múlt szerdán és csütörtö-
kön rendezték az Érd Aréná-
ban az ÉRD női kézilabda-
csapatának utánpótlásbázi-
sát adó Suli Kézilabda Után-
pótlás Program (SKUP) idei 
utolsó fordulóját, ahol szer-
dán a fiúk 26 csapattal, csü-
törtökön a lányok 27 csapat-
tal vettek részt.

Az Érd Arénában rende-
zett versenyen négy pályán 
zajlottak a küzdelmek. A 
négycsapatos csoportokból 
a körmérkőzések után az 
első két helyezett a felsőházi 
rájátszásban, a harmadik és 
negyedik az alsóházban 
folytatta szereplését, ahon-
nan keresztjáték után lehe-
tett a végső helyezésekért 
harcba szállni. A fiúknál a 
Ligeti Pumák csapata dia-
dalmaskodott, megelőzve a 
második helyezett Bolyai 

Farkasok egységét, míg a 
dobogó legalsó fokára a Via-
dukt állhatott. 

A lányoknál a fináléban a 
Lila Majmok 7–0-ra győzték 
le a Ligeti Delfineket, míg a 
bronzéremért folyó csatá-
ban a Kőrösi Minyonok 4–1-
re múltál felül a Ligeti Tuli-
pánokat.

A Suli Kézilabda Utánpót-
lás Program kétnapos ren-
dezvényén nagyjából hatszáz 
diák vett részt a térség isko-
láiból. Az összesített pontver-
senyben a legsikeresebb is-
kola a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola lett. A 
SKUP-ban nagyjából kétezer, 
térségben tanuló diák vesz 
részt, beleértve a felsős tago-
zatosokat is. A program szo-
rosan kötődik az ÉRD női ké-
zilabdacsapatához, így néhá-
nyan az iskolai kézilabdázás-
ból már átkerültek a gárda 
utánpótlás csapataiba is.

A kétnapos tornán az isko-
lák több egységet is indítottak 
rendkívül különleges fantá-
zianevekkel, voltak itt 
smiley-k, minyonok, villám-
vaddisznók, hópárducok, feke-
te gyémántok, bitangok, kopo-
nyák és amazonok is, de nem 
feledkeztek meg Dragiról, a 
klub kabalafigurájáról sem, 
így az egyik fiú csapat Dragon 
néven indult. n�doMoNKoS

A Delta RSE Érd serdülő csapata nagy lépést 
tett az országos serdülő bajnokság 13. helyé-
nek megszerzéséhez.

A múltkori fordulón a 13–16. 
helyek közötti rájátszásbeli 
helyosztón a Tatabányát, a 
Dunakanyart és a Gödöllőt is 
legyőzték már, így az április 
3-án rendezett utolsó forduló 
előtt komoly előnyt szereztek.

Dömötör–Mátrai Beáta, a 
Delta RSE Érd vezetőedzője 
arról tájékoztatott, hogy a 
serdülő korosztály tavaly 
még a 24. helyen zárta a baj-
nokságot, így már most biz-
tos az előrelépés. A kérdés 
azonban csak annyi, hogy ez 
a javulás mekkora lesz, hi-

szen az áprilisi, utolsó fordu-
lóban lesz biztos a végső he-
lyezés, de az előző fordulóbeli 
győzelmek arra utalnak, 
hogy az érdiek végeznek a ti-
zenharmadik helyen. Dömö-
tör-Mátrai Beáta kiemelte az 
ifik szereplését is, akiknek 
már befejeződött a bajnok-
ság, ők is a 13. helyen végez-
tek, ami szintén nagy előrelé-
pés, annak tudatában, hogy 
egy évvel ezelőtt még a hu-
szadik helyen zárt a korosz-
tály.

n BÁlINT

Az NB III Nyugati csoportjának 23. fordulójában a 
kiesés ellen harcoló, tavasszal eddig mindösszesen 
egy pontot gyűjtő Sárvár FC otthonába látogatott 
az Érdi VSE, azzal a reménnyel, hogy egy újabb 
győzelemmel előbbre léphet a bajnoki táblázaton.

Közepes iramban kezdődött 
a találkozó, mindkét csapat 
igyekezett felmérni ellenfele 
gyenge pontját. Az első lehető-
ség Kelemen előtt adódott, aki 
jól lépett ki a védők közül, de 
pontatlan labdát kapott, így a 
védők felszabadítottak. Nem 
így a másik oldalon, ahol Csák-
vári kapott egy nagyszerű lab-
dát. Előbb Cservenkát csapta 

be, majd a rárontó Hegedűst 
kicselezve lőtt a kapu jobb sar-
kába (1–0). Néhány perccel ké-
sőbb növelhette volna az elő-
nyét a hazai csapat, de Kertész 
bravúrral hárított. Negyedóra 
után feléledt a vendég érdi csa-
pat. Csizmadia előbb Ország 
beadását fejelte a felső lécre, 
majd nem sokkal később 
ugyanő Cservenka szögletét 

fejelte a felső kapufára. A veze-
tés birtokában a hazaiak a vé-
dekezésre helyezték a hang-
súlyt és kontrákkal igyekeztek 
veszélyeztetni a vendégek ka-
puját. Egyre idegesebben ját-
szott a vendégcsapat, így nem 
volt meglepő, hogy támadásai 
pontatlan átadásoknak kö-
szönhetően rendre elhaltak a 
kapu előtt, mégis az újabb 
egyenlítési lehetőség ismét 
Csizmadia előtt adódott, de fe-
jesét a hazai kapus hárította.

Érdi rohamokkal kezdődött 
a második félidő. A hazaiak 
minden erejükkel a minimális 
előny megőrzésére törekedtek, 
nem is eredménytelenül, sőt 
egy ellentámadást követően 
tovább növelték előnyüket. 
Szabadrúgásból kapu elé be-
ívelt labdának Kertész alásza-
ladt, így a hazai csatár közép-
re begurított labdáját Rajos 
helyezte közelről a kapuba (2–
0). Továbbra is az érdiek ma-
radtak támadásban és 
Palásthy harcosságának kö-
szönhetően visszajöttek a mér-
kőzésbe. Az érdi támadó lab-

dát szerzett a hazai kapu előte-
rében, majd Gyuráczhoz 
emelt, aki a kapus felett lőtt a 
hálóban (2–1). Felcsillant a re-
mény az egyenlítő találat meg-
szerzésére, de a vendégcsapat 
támadójátéka most erőtlennek 
bizonyult, míg a védelem bi-
zonytalanságát kihasználva 

Koronczai lőtt a kapuba, ezzel 
végleg eldöntötte a három pont 
sorsát (3–1).

A 24. fordulóban március 26-
án, szombaton 15.00 órakor az 
ETO FC Győr csapatát fogadja 
az Érdi VSE az Ercsi úti Sport-
pályán.

n HaRMaT JENŐ

RöViDPáLYA

Három súlycsoport, három érem

Hatszáz diák a SKUP-tornán

Pumák és majmok diadala

izlandon át Oroszországba
A magyar U20-as női kézilabda-válogatott tagjaként az izlandi 
selejtezőtornán szerepelt Szabó Laura, az ÉRD női kézilabdacsa-
patának fiatal tehetsége, aki oroszlánrészt vállalt a korosztályos 
csapat sikeréből, amellyel kijutottak a nyári, oroszországi világ-
bajnokságra. Az érdi beálló a március 18–20. között az izlandi 
Hafnafjördurban rendezett négycsapatos torna első meccsén 
az Ausztria elleni 36–29-es sikerből 14 góllal vette ki a részét – 
ebből tízet hétméteresből szerzett. A házigazda, Izland elleni 
39–21-es győzelemnél ötször volt eredményes mezőnyből, 
míg Fehéroroszország ellen a 37–23-as végeredményhez két 
góllal járult hozzá. Az első mérkőzés után a szövetségi edző, if-
jabb Kiss Szilárd az utanpotlassport.hu-nak adott értékelésében 
az érdi beállóról is nyilatkozott. Mint mondta: extrát nyújtott, 
minden hétméterest értékesített és beállóból is betalált.

A fiúk 26 csapattal, a lányok 27 csapattal vettek részt

A bűvös tizenhármas

Jön a strandszezon
Egyre többet süt a nap, ez pedig a röplabdás életben 
egyet jelent a strandszezon kezdetével. Dömötör-Mátrai 
Beáta, háromszoros magyar bajnok, a tavalyi ob ezüstér-
mese elárulta, hogy társával, Nagy Krisztinával folyama-
tosan készültek a strandröplabdaszezonra, de elhatároz-
ta, hogy az idei lesz az utolsó éve a homokon. Ennek el-
lenére alighanem láthatjuk őt strandközelben, hiszen 
sok deltás játékosa kiváltotta a strandröplabda-igazol-
ványt. Mint mondta, legalább 6–8 párost fognak indíta-
ni a különböző bajnokságokban.

SÁRVÁR FC–ÉRdI VSE 3–1 (1–0)
Sárvár FC: Osvald – Csákvári (Bedi, 65. perc), Subicz, Horváth 
András, Ambrus – Rajos (Lempeg, 72. p.), Manganelli, Né-
meth Gábor, Kocsis T., Klauzer (Sipos, 74. p.) – Koronczai
Vezetőedző: Takács Gábor
Érdi VSE: Kertész – Ország (Balázsovics, 54. p.), Honti, Hege-
dűs, Cservenka – Pallagi (Skita, 31. p.), Kónya B. (Ebedli, 85. 
p.), Csizmadia – Kelemen, Palásthy, Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zsolt

MESTERMÉRLEG
Török Gábor: Most jobban futballoztunk, mint az Érd. Job-
ban akartuk a sikert, ami ránk is fért. A játék minden elemé-
ben felülmúltuk ellenfelünket. Rúgtunk három szép gólt, így 
megérdemelten nyertük meg a találkozót.
Limperger Zsolt: A szokásos három gólunkat ismét megkap-
tuk, most sajnos nem sikerült négyet rúgni, igaz, helyzetünk 
sem volt. Az első félidőben volt két kapufánk, ha az egyik 
bemegy, másként alakult volna a mérkőzés. Szégyenkezhet 
a csapat velem együtt a mai teljesítményért.

Sárvár FC–Érdi VSE 3-1

Nem várt vereség Sárváron

Érzékeny pontveszteség érte az érdi csapatot, hisz a mezőny egyik 
leggyengébb csapatától szenvedtek vereséget

ÉRD hegyikerékpáros csapata, a

SUPERIOR MTB TEAM
túrával egybekötött toborzó edzést hirdet.

Időpont: 2016.04.02. 10 óra
Indulás-érkezés: Érd, Fűzfa utca 75.

Nálunk együtt sportolhat az egész család!
KERESSÜKÉRDLEENDŐMTBBAJNOKAIT!

Bukósisak használata kötelező!
Részvételi szándékodat itt jelezd: ujbudamtb@gmail.com

www.ujbudamtb.hu
Tel.: 30/297-9248
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FEDEZZE FEL VÍZI SPORTJAINKAT!

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

HÉTFŐTŐL SZOMBAT IG: 06:00 - 21:00
VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON: 08:00 - 21:00

Az ÉRD Aréna fedett és fűtött medencéi
kellemes felfrissülést biztosítanak kicsiknek

és nagyoknak egyaránt.
Rekreációs és sporttevékenységeink:
aquafitness, babaúszás, szinkronúszás,

úszás, vízilabda.
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.

Gazdikereső

Akane élénk, mozgékony, 
kedves talált kutyus. 1 év körü-
li, közepes termetű szuka. A 
nyakán kikopott és feketére 
színeződött a szőr, mintha lán-
con tartották volna. Nagyon 
emberbarát és figyelmes.

Brokk 3 év körüli kistestű ka-
nocska. Egy autó elütötte, de 
óriási szerencséjére semmi 
baja nem esett. Kistestű, em-
berbarát, néha picit önfejű, 
más kutyákkal szeret köteked-
ni.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú 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 rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Akane-t vagy Brokkot, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

A rendőrök szóltak, hogy meglopták
Az Érdi Rendőrkapitány-

ság bűnügyi osztálya eljá-
rást indított lopás vétség el-
követésének gyanúja miatt. 

Az érdi rendőrök járőr-
szolgálatuk ideje alatt 2016. 
március 19-én – nem sokkal 
éjfél előtt – Érd, Cankó utcá-
ba betekintve egy személyt 
észleltek, aki két kerékpárt 
tolt maga mellett. Ekkor a 
járőrök a férfi után fordultak, 
aki a szolgálati gépkocsit 
észrevette, eldobta a kerék-
párokat és megpróbált elme-
nekülni. A rendőrök a 36 éves 
érdi férfit intézkedés alá von-
ták. A ruházatátvizsgálás 
során nála egy autós navigá-
ciót, egy autós töltőt, egy par-
fümöt és egyéb használati 
tárgyakat találtak, illetve 
két akkumulátort is hátraha-
gyott, amikor megpróbált el-
futni a helyszínről. 

A rendőrök adatgyűjtést 
végeztek a környéken, mely 
során kiderült, hogy az utcá-
ban lakó egyik férfi tulajdo-
nát képezik az intézkedés 
alá vontnál talált értékek. A 
kerékpárokat a telken talál-
ható tárolóból tulajdonította 

el a 36 éves férfi, míg az autós 
navigáció, a töltő, a parfüm 
és az egyéb használati tár-
gyak az udvaron nyitott álla-
potban parkoló személygép-
kocsiból hiányoztak. A két 
akkumulátort a tehergépko-
csiból vette magához dolog 
elleni erőszak alkalmazásá-
val a lopást elkövető férfi. 

A járőrök a 36 éves férfit a 
helyszínen elfogták és az 
Érdi Rendőrkapitányságra 
előállították. Ellene a további 
eljárás szabadlábon hagyá-
sa mellett van folyamatban. 

n��n��n

A Pest Megyei Főügyész-
ségen 2016. március 11-én 
szervezett értekezleten a 
2015-ös esztendő tevékeny-
ségét értékelték. Az értekez-
leten dr. Lajtár István, a 
legfőbb ügyész közjogi he-
lyettese is részt vett.

Dr. Szabó Ferenc főügyész 
beszámolója szerint Pest me-
gye ügyészei hatékonyan és 
eredményesen látják el fel-
adataikat. A tetemes számú 
ügy feldolgozása során a kol-
légák a törvény szerinti ügy-
intézési határidőket tartják. 

Kiemelt figyelmet fordítanak 
a büntetőeljárást gyorsító in-
tézmények: bíróság elé állí-
tás, tárgyalásmellőzés, köz-
vetítői eljárás alkalmazásá-
ra.

A megye ügyészségeinek 
váderedményessége az or-
szágos átlagot meghaladó. 
Pest megyében az ügyészsé-
gi nyomozást végző Pestvidé-
ki Nyomozó Ügyészség az el-
múlt évben szerteágazó bűn-
ügyekben nyomozott, az ún. 
nyelvvizsgaügy tárgyalása 
zajlik.

A közjogi ügyészi tevé-
kenység keretében az ügyé-
szek egyre növekvő ügyfor-
galommal találkoznak a sza-
bálysértési tárgyú ügyek és 
a civil szervezeteket érintő 
ügyek terén. Ez utóbbi terüle-
ten az ügyészek több száz 
peres és nemperes eljárást 
kezdeményeztek.

Dr. Lajtár István úr elisme-
rését fejezte ki Pest megye 
ügyészi tevékenységéért, és 
további sikereket kívánva kö-
szönetet mondott valameny-
nyi ügyész kolléga munkájá-
ért.

KÉK HÍREK

ÜZLET, IRODA

Érden (Riminyáki úton) forgalmas
helyen, 20nm-es üzlethelység
60e+rezsiért kiadó. 06-30/210-
11-97.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársakat keres az
alábbi munkakörökbe:

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
izrael József

06-23/886-437, 06-31/780-8441

FORGÁCSOlÓ GÉPEKRE

BETANÍTOTT
MUNKAKÖRBE

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
Skolits Róbert

06-23/886-451, 06-20/376-0881

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
Kludi SZERElVÉNYEK KFT.
diósd, Homokbánya u. 75
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 33

23
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
52
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31

40
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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VÁLLALKOZÁS

Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Gázszerelés, gázvezetékek építé-
se, gáztervezés, kémény építés,
nyomáspróba, műszaki átadás.
06-20/9-888-640.

Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Kertépítés, kertfenntartás, tér-
burkolat, automata öntöző te-
lepítése, termőföld. 23/366-
154, 06-20/442-14-07.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 30

98
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 33
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Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

Méterfa, bükk és cser, hasított,
16.000,-Ft/m3 (1x1x1m) Érden.
Telefon: 06-30/409-43-34.

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

AUTÓ/MOTOR

Mazda demio gazdaságos kis au-
tó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-
20/9-20-42-61.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 31
28
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLÁST KÍNÁL
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Női
BetaNított
muNkások
jelentkezését várom,
nagyobb létszámban,
azonnali, beléptetéssel.

Elvárások:
•minimum8általános,
• nagymonotonitástűrés,
• figyelemösszpontosítás,
• korábbi, ipari környezetben,betanított
munkakörbenszerzett tapasztalat előny.
Munkarend: egy, kettő és három mű-
szakban (túlmunka vállalásának le
hetősége).

Munkavégzéshelye: Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROXKft.
Érdeklődni: 06306950280
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Gyártásközi
minőséGellenőrt
keresek azonnali belépéssel.
Azalkalmazás feltételei:
•Középiskolai végzettség
(lehetőleg ipari jellegű),
• Gépészeti rajzolvasás készség
szinten,
•Méréstechnikai gyakorlat
Munkarend: egyműszakos
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park

Munkáltató:KEROXKft.
Érdeklődni:
Tel.: 06-30-695-0280
E-mail: imrezakarias@kerox.net,
vagy tamastemesvari@kerox.net
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Villanyszerelő
(erősáramú)
álláskeresőt keresek
azonnali belépéssel.

Azalkalmazás feltételei:
• Erősáramúvégzetség
• 3műszak és túlóra vállalására
hajlandóság,
• hasonló ipari környezetben végzett
tapasztalat (3–5 év),
• rugalmasság, csapatszellem,
• PLC-ismeretek előny, de nem
feltétel,
• terhelhetőség
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park, KEROXKft.
Érdeklődőkérdéseikre
válaszolok: 06-30-695-0280
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen

Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat
|Cipőfelsőrész-összeállító |

|Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
|Ortopédcipész |

munkakörökbe
Versenyképes fizetés, kulturált

munkakörnyezet.

Érdeklődni: 06-30-940-6735
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Érdi cég keres főállású, nemdohányzómunkatársat
tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.
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.
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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
és ezzel összefüggő termékek,
szolgáltatások értékesítésére

üzletkötőt.
Reménybeli munkatársunk feladata lenne

későbbiekben a cég értékesítési rendszerének
bővítése és annak vezetése.

Tel.: 06-23-374-007, 06-30-9440-563

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

cukrászt, péket
és bolti eladót.

Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu
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Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).
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AMagalfémKft. keres 1 főesztergályos,
3 fő lakatos képzettséggel rendelkező dolgozót.
Galvánüzembe3 főbetanítottmunkást.
ÜzemaMechanikaiMűvek területén van.

Érd.: 06-20/9-819-460

Takarítónőt keresek: szépen be-
rendezett, érdi családi házba
keresünk leinformálható, mun-
kájára igényes, szorgalmas ta-
karítónőt heti egy napra.. Tel.:
06-20/661-68-03.

Parkvárosi sörözőbe pultos lányt
keresek, akár részmunkaidőben
is.. Telefon: 20/344-99-17.

Azonnali kezdéssel, érdi cég ke-
res hidegburkoló mellé segéd-
munkást. 30/25-66-053.

Szakképzett, önállóan dolgozni
tudó víz-, fűtésszerelőt keresek.
Telefon: 06-20/377-93-94.

Azonnali kezdéssel érdi cég keres
hidegburkolót. 06-30/25-66-
053.

Azonnali kezdéssel érdi cég keres
kőművest. 06-30/25-66-053.

LAKÁS

Százhalombattán, a Kodály sétá-
nyon eladó egy 1+2 félszobás,
58 nm-es, 4. emeleti, liftes, te-
hermentes lakás. Akár bútoro-
zottan is. Iá.: 13 millió Ft. 20/
428-85-77.

VEGYES

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb, teljes
hagyatékot első vevőként, leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. herendi77@gmail.com, 06-
20/280-0151.

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

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érdligeten, folyó nevű utcában,
kertes, kis családi ház kiadó 55e
Ft+rezsiért, 1 hó kaució, április-
tól költözhető. 70/384-62-99.

Érden külön álló, bútorozott ház
(szoba, konyha, fürdőszoba)
maximum 2 felnőtt részére kia-
dó, 45eFt+rezsi. 30/98-39-919.

Érdi lakótelepen 2 szobás, felújí-
tott, bútorozott lakás kiadó
60e+rezsiért. 06-20/9-343-425.

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 40E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

Július 1-től, Érden kertes, 120 nm-
es családi ház kiadó. Telefon:
06-30/33-45-790.

ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő idős hölgy
gondozását vállalja. T: 06-30-
632-4313

TELEK

Érden összközműves 965 nm épí-
tési telek kis házzal, ikerház épí-
tésére is alkalmas eladó. T:06-
20-920-4261

Építési telek eladó Érden, csator-
na bekötve, körbekerítve,
715nm. Irányár: 4,6 millió Ft.
0620/225-0663

OKTATÁS

Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍ-
TÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769, Bővebben:
ingatlan.com/22094288

Matematikából, fizikából korre-
petálást, felvételire felkészítést
vállalok alsó-felső tagozatosok-
nak. 30/35-44-964.
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NoNprofit
közszolgáltató kft.

Teljes munkaidős

köNyvelő
munkatársat keres.

FELADATOK: A céghez beérkező szállítói szám-
lák kontírozása, könyvelése • vevői és szállítói
folyószámlák egyeztetése • pénztári pénzfor-
galom könyvelése • banki utalások kezelése,
vezetése, a bankszámlaforgalom ellenőrzése,
banki könyvelés • kimutatások, statisztikák
készítése • főkönyvi kartonok havi és év végi
egyeztetése, bevallások készítése • részvétel az
éves zárásban
ELVÁRÁSOK: Min. 2–3 éves, nagy volumenű
számlamennyiség könyvelésében és rendszer-
ben történő rögzítésében szerzett szakmai
tapasztalat • rendszerszemléletű gondolkodás
• felhasználó szintű számítógépes (MS Office)
ismeret
ELŐNYT JELENT: Pénzügyi, főkönyvi könyve-
lésben szerzett szakmai tapasztalat.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK, TULAJDON-
SÁGOK: Precíz, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság • Hibák kiszűrésének képessége • Len-
dületesség és gyorsaság • Lojalitás, tulajdonosi
szemléletmód
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Érd
Jelentkezésmódja: önéletrajzokat a következő
címre kérjük elküldeni:eth@eth-erd.hu

VÁRUNK CSAPATUNKBA !

Angoltanári állás
Téged keresünk, hA…
• érdekel a nyelvoktatás
és szereted az angol nyelvet

• szeretsz gyerekekkel foglalkozni
és megtalálod a hangot velük

• pozitív, fiatalos, lendületes
személyiség vagy és

• felsőfokon (C2) beszéled
az angol nyelvet

Munkavégzés helye: Helen Doron Nyelviskola, Érd

Érdeklődés, jelentkezés:
06 30-427-4027 • bernadett.h@hotmail.com

www.helendoron.hu

i állá
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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
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MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló, címkéző •Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészetimunkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok
Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál,Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség, teljesmunkaidő,heti 40óra

MegváltozottMunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16óra között, vagy küldje
önéletrajzát akívántmunkakörmegnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.
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Ötödik alkalommal rendezte meg német nem-
zetiségi kórustalálkozóját az érdi Rozmaring 
kórus: a vasárnapi tavaszköszöntő rendezvényen 
négy együttes, valamint a Lukin László Iskola 
Fúvószenekara és két szólista is bemutatkozott.

Sváb szokás szerint almá-
val, rozmaringgal várták az 
érdi házigazdák a Törökbá-
lintról, Etyekről és Győrből 
érkező vendégeket, no meg 
üdvözlő műsorral, a Lukin fú-
vószenekar jóvoltából. Mint 
Stiblo Anna, a Rozmaring Né-

met Nemzetiségi Kórus veze-
tője lapunknak elmondta, ez 
az első olyan találkozó, ame-
lyen a fúvósok bemutatkoztak.

A fúvószenekar műsora 
után az együttesek léptek a 
színpadra, majd az együtt 
elköltött vacsora után indult a mulatság: közös tánccal, 

énekléssel.
– Azzal a céllal kezdtük 

szervezni ezeket az alkal-
makat, hogy megismerked-
jünk más hagyományőrző 
együttesekkel. Arra törek-
szünk, hogy lehetőleg az or-
szág más-más pontjairól hív-
junk meg csoportokat, így 
évről évre új kórusokat, új 
dalokat és hagyományokat 
ismerhetünk meg – tette hoz-
zá Stiblo Anna, megjegyez-
ve: a véletlen úgy hozta, hogy 
két meghívott kórus is a Roz-
maring nevet viseli.

– A győri Rozmaring kó-
rust régóta ismerjük, rend-
szeresen látogatjuk egymás 
találkozóit. Az etyeki Roz-
maring együttest és a Török-
bálinti Svábkórust viszont 
első ízben látjuk vendégül – 
fűzte hozzá.

Bár a nagyközönség most 
nem lehetett részese az érdi 
kórus műsorának, más ren-
dezvényeken rendszeresen 
találkozhatnak az együttes-
sel. Mint Stiblo Anna el-
mondta, jelenleg nagyon el-
foglaltak, mivel a három-
évenként esedékes országos 

minősítésre készülnek: a 
Rozmaring kórus a népdal 
kategóriában indul majd egy 
tizenkét perces műsorral.

– Minden együttesnek fon-
tos tudnia, hogy hol tart 
szakmailag. A minősítés so-
rán kapott szakmai értéke-
lés segítségével látjuk, mely 
területen haladunk jó irány-
ba, és mi az, amit fejleszteni 
kéne. Mindig vannak szak-
mai céljaink; ezek nélkül 
egy együttes sem tud mű-
ködni – hangsúlyozta a kó-
rusvezető.

n ÁdÁM KaTalIN

A véletlen úgy hozta, hogy két meghívott kórus is a Rozmaring nevet viselte

Ez volt az első találkozó, amelyen a Lukin fúvósok bemutatkoztak

Új kórusok, dalok, hagyományok

Rozmaringok daloltak


