
„Nyugdíjasként több elfoglaltságom van, mint aktív koromban”
Interjú Eszes Máriával, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével� n 4–5. oldal
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Közgyűlési tudósítás
Több, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 
döntést hoztak múlt csütörtökön a képviselők, de 
elfogadták a rendőrség, az orvosi ügyelet, a polgár-
őrség és a szakrendelő tavalyi működéséről szóló 
beszámolót is.  n�7. oldal

Leltár2 az Érdi Galériában
Homolya Gábor kiállítása egy nagy számvetés is egy-
ben: ez voltam, vagyok, s valószínűleg leszek a jövő-
ben! Erre utal az a ruhacímke is, amely a tárlat meghí-
vójához és plakátjához készült, s mintegy „áruvédjegy-
ként” a művész arcához illeszkedik.  n�8–9. oldal

Hétméteres döntött
A válogatott szünet után folytatódtak a női kézilab-
da NB I küzdelmei, az ÉRD a bajnoki címvédő FTC-
Rail Cargo Hungariától drámai hajrában kapott ki 
27–26-ra, majd remek végjátékkal verte a Fehérvár 
KC-t 32–23-ra. n�20. oldal

Modern városok, modern műhelyek
Mintegy kétmilliárd forintos ráfor-

dítással újulhat meg és bővülhet a 
közeljövőben a Kós szakképző isko-
la, amelyben száz diákkal több ta-
nulhat majd – jelentette be T. Mészá-
ros András polgármester múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. A polgár-
mester elmondta, olyan szakképzési 
centrumot szeretnének létrehozni, 
amely nemcsak Érden, hanem az 
egész járásban bázisa lenne a szak-
munkás és szakközépiskolai képzés-
nek, és akár az egész megyében pél-
damutató lehet. A tervek szerint a 
jelenlegi iskolaépületet nemcsak mo-
dernizálnák, hanem egy új szárny-
nyal bővítenék is: itt tíz tantermet, 
hat tanműhelyt, adminisztrációs és 
oktatói területeket, valamint étter-
met és egy sportcsarnokot is kialakí-
tanának. A tervezés kb. 3 hónap alatt 
befejeződik, majd a közbeszerzési 
eljárásokat követően a jövő évben 
megújulhat az intézmény.

Részletek a 6. oldalon.
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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.
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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

Beszámolót tartott csütörtökön délelőtt Tomka 
Lilla, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat polgármeste-
re Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének ülésén. 
A diákpolgármester tájékoztatta a képviselőket 
és a közvéleményt az elmúlt fél évben végzett 
munkájukról.

Magyarországon a diák-
polgármester- vagy a diák-
önkormányzat-választás-
nak több nagyvárosban ha-
gyománya van. A többihez 
hasonlóan Érden is egy évre 
választják meg a diákpol-
gármestert, ez alól Miskolc 
kivétel, mert ott két évre. A 
békéscsabai gyakorlathoz 
hasonlóan Érden is lehetősé-
ge van a diákképviselőknek 
részt venni a városi közgyű-

léseken, ám itt nemcsak 
részt vehetnek, hanem bele 
is szólhatnak az őket érintő 
ügyekbe. Kéthavonta ülésez-
niük kell és véleményt alkot-
ni a diákságot érintő témák-
ban. Megtapasztalhatják, 
milyen felelősséggel jár má-
sok képviselete és a rendel-
kezésükre bocsátott összeg 
hatékony felhasználása.

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat 2015. október 1-jétől 

működik a város közgyűlése 
által elfogadott Alapokmány 
szerint. A fiataloknak leg-
alább kéthavonta közgyűlést 
kell tartaniuk, aminek ele-
get is tettek, az elmúlt hat 
hónapban 9 ülést tartottak. 
Ugyancsak az Alapokmány-
ban rögzített kötelességük, 
hogy a város önkormányza-
ta által rendelkezésükre bo-
csátott tízmillió forintos 
költségvetési kereten belül 
saját költségvetést készítse-
nek. Ebből a büdzséből tá-
mogatták az érdi középisko-
lák szalagavató báljait, fej-
lesztették a középiskolák di-
ákstúdióit, tanulást segítő, 
készségfejlesztő programot 
szerveztek az általános is-
kolások számára, valamint 
multimédiás eszközökkel tá-
mogatták a Habilitációs 
Központot is. Továbbá kü-
löndíjat ajánlottak fel az Érd 
Virágzó Kertváros fotópá-
lyázat nyerteseinek, támo-
gatást nyújtottak a Masters 
SE egyik versenyzőjének 
egy nemzetközi versenyen 
való részvételéhez, de részt 
vettek a „Mikulás a Főtéren” 
akcióban is.

Tomka Lilla diákpolgár-
mester elmondta, hogy egyik 
kezdeményezésüket a közel-
múltban – nem a diákság ré-
széről – kritika érte. A diák-
polgármester ezért kiemel-
te, hogy az általános iskolá-
sok számára indított, tanu-
lást segítő programban való 
részvétel egyetlen diák szá-
mára sem kötelező, az Ifjú-
ság i Önkormányzatnak 
nincs is olyan jogköre, hogy 
bárkit bármire is kötelez-

zen. A programon szülői jó-
váhagyással, szülői enge-
déllyel vesznek részt azok a 
gyerekek, akiknek a szülei 
ezt hasznosnak tartják. 
A  program beindítását az 
érdi tankerület vezetésével 
és az érintett iskolák vezető-
inek részvételével tartott 
egyeztetés előzte meg. Az 

iskolák vezetői támogatták a 
program beindítását. A 
készségfejlesztő, tanulást 
segítő programban jelenleg 
több mint 180 diák vesz 
részt, és a mai napig folya-
matosan jelentkeznek rá di-
ákok. – A gyerekek és szüle-
ik visszajelzései alapján bát-
ran mondhatom, hogy a 
program sikeres, a tanulók, 
a szülők és a pedagógusok is 
számottevő fejlődésről, a ta-
nulmányi eredmények javu-

lásáról számoltak be – jelen-
tette ki a diákpolgármester. 
Tomka Lilla kiemelte, hogy a 
tavaly elfogadott Alapokmá-
nyuk határozottan tiltja a 
pártpolitizálást, s értelme-
zésünk szerint ez nemcsak 
rájuk, hanem az Ifjúsági Ön-
kormányzatot létrehozó vá-
rosi közgyűlésre is vonatko-

zik. Ezért nem is kívánnak 
reagálni az MSZP ifjúsági 
tagozatának primitív lejára-
tó, az érdi Ifjúsági Önkor-
mányzatot támadó videójá-
ra.

Tomka Lilla végül hozzá-
tette, a város önkormányza-
ta Érd történetében példát-
lan lehetőséget adott az érdi 
diákság kezébe, ezért ők 
igyekszenek ennek a lehető 
legteljesebb mértékben meg-
felelni. n BNYH

Érd számít rájuk!

Félévet értékelt a diákpolgármester

Új barátságok
Az Érdi Újság a városközpont-
ban érdeklődött a helyi diák-
ság körében arról, hogy mit 
tudnak az eddigi eredmé-
nyeiről a szervezetnek. A leg-
többen értesültek róla, hogy 
beszálltak a szalagavatók 
költségeibe, s hogy támogat-
ják a tanulmányi kiránduláso-
kat is. A tanulók szerint sok új 
barátság is létrejött azáltal, 
hogy az iskolák partneri kap-
csolatot ápolnak, a korábbi 

versengés megszűnt. Egy 
édesanya arról számolt be, 
hogy gyermeke igénybe vet-
te a tanulást segítő kinezioló-
giai kezelést az iskolában. 
A  szülők, bár szkeptikusak 
voltak a témával kapcsolat-
ban, meglepődve tapasztal-
ták, hogy az eddig izgága, fi-
gyelemzavaros csemetéjük 
elkezdett jobb jegyeket ha-
zavinni. A  hatodik osztályos 
kisfiú nyugodtabb, kiegyen-
súlyozottabb, nyitottabb lett, 
amióta a foglalkozásra jár.

Szeptemberben választás
T. Mészáros András polgár-
mester március 16-án kitűzte 
az ifjúsági önkormányzati vá-
lasztás időpontját: ez alapján 
szeptember 30-án újra diák-
polgármestert és képviselő-
testületet választhatnak az 
érdi középiskolások. Ezzel 
megkezdődött a jelöltállítás 
folyamata is: a jelöltek kivá-
lasztására, valamint a testü-
leti lista összeállítására április 
30-áig van lehetőségük az 
iskoláknak. A választási kam-
pány a szeptemberi iskola-
kezdéskor indul és közel egy 
hónapig tart majd. A  szep-
tember végi választáson az 
érdi középiskolák (Vörösmar-
ty Mihály Gimnázium, Gár-
donyi Géza Gimnázium, Kós 

Károly Szakképző Iskola) ta-
nulói vehetnek részt. Vala-
mennyi érdi középiskolás (9–
12. évfolyamosok) választó-
joggal rendelkezik, és min-
den érdi, nem végzős évfo-
lyamba járó középiskolás in-
dulhat a választáson. A vá-
lasztásban részt vevő közép-
iskolák eltérő diáklétszáma 
okán a szavazatok összeszá-
molása súlyozva történik, így 
kiküszöbölhető, hogy a na-
gyobb létszámú iskola egy-
maga döntse el a szavazást. 
A város közgyűlésének dön-
tése szerint az új ifjúsági ön-
kormányzat – akárcsak a 
most mandátumát töltő tes-
tület – tízmillió forinttal gaz-
dálkodhat majd.

Tomka Lilla elmondta, példátlan lehetőséget kapott az érdi diákság

Az elmúlt hat hónapban 9 ülést tartottak a diákképviselők

Az Ifjúsági Önkormányzat multimédiás eszközökkel támogatta a 
Habilitációs Központot
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Gyermekkorában még el kellett titkolnia a szár-
mazását. A sváb szokásokat és hagyományokat 
csak a családon belül tarthatták meg és őrizhet-
ték. A nemzetiségi önkormányzatok megalakítá-
sa új távlatokat nyitott az érdi svábok számára is. 
Eszes Mária március 15-én Érd Városárért Kitünte-
tést vehetett át.

n Bálint Edit

– Mit tudhatunk az érdi 
svábokról?

– Az ófalusi templom pad-
lásán leltünk rá egy megsár-
gult keresztelőkönyvre. Eb-
ben 1700-ban írtak be elő-
ször sváb nevű gyermeket. 
Érd azonban nem volt sváb 
falu, ide a rácok települtek 
be először. Édesapámék meg 
jóval később, Bácskából ér-
keztek. Úgy, hogy nyolc csa-
lád egyszerűen felkereke-
dett és egy jobb élet remé-
nyében, szekereikkel útra 
keltek és idáig jöttek, majd 
letelepedtek. Édesanyámék 
pedig Vértesacsáról érkez-
tek. Tehát nem egy tömeges 
betelepítés következtében, 
hanem saját elhatározásuk-
ból hagyták el a szülőföldjü-
ket, bízva abban, hogy jobb 
lehetőségekre lelnek, s meg 
is találták a számításaikat. 
Egymást megbecsülve, bé-
késen éltek itt a rácokkal. 
Rengeteg vegyes házasság-
ra is sor került. Nekem 
ugyan mindkét szülőm sváb 
volt, de inkább ez számít ki-
vételnek. Érdekes, hogy a vi-
seletünk is szinte ugyan-
olyan volt, alig lehet különb-
séget felfedezni.

– Beszélte, beszéli az anya-
nyelvét?

– Sajnos az irodalmi német 
nyelvet nem sikerült elsajátí-
tanom. Pedig az apai nagy-
anyám csupán törte a ma-
gyart, hozzánk mindig svá-
bul beszélt, mi gyerekek meg 
magyarul válaszoltunk. A 
sváb nyelv azonban inkább a 
tudatunk alatt raktározó-
dott el, olyannyira, hogy 
amikor muszáj németül meg-
szólalni, akkor előjönnek a 

nagyon régen hallott szavak 
és mondatok. De folyéko-
nyan nem beszélem a néme-
tet. Sajnálom, hogy anya-
nyelvként sem tanulhattam 
meg.

– Az iskolában sem vá-
laszthatta idegen nyelvként?

– Nem állt módomban, 
mert az apukámat – több 
ezer érdi férfival együtt – el-
vitték malenkij robotra. Emi-
att nagy volt a félelem a csa-
ládunkban. Nem szerettük 
volna, ha kiderül, hogy né-
metek vagyunk, mert ez ak-
koriban sorscsapás volt. A 
háború utáni években pusz-
tán a sváb származásuk mi-
att is meghurcolták, kitelepí-
tették az embereket. Bizony, 
az itt élő németek sokat 
szenvedtek a nemzetiségük 
miatt, ezért, ha tehették, in-
kább eltitkolták. Emiatt so-
kan még otthon sem beszél-
tek németül. Az iskolában 
meg oroszul kellett tanul-
nunk.

– Édesapja hazatért a 
malenkij robotból?

– Hála Istennek, ő azon 
szerencsések egyike volt, 
aki négy év szenvedés után 
hazajöhetett! Édesanyám 
családját viszont közvetle-
nül a háború után kitelepí-
tették az akkori NDK-ba. 
Kétszer kellett visszaszökni-
ük onnan. Édesanyám test-
vére már férjnél volt és 
Eszesre magyarosította a 
nevét, ezért őket már nem 
érintette a kitelepítés. Édes-
apám pedig, miután hazaju-
tott, feleségül vette anyuká-
mat, így itt maradhattak a 
szülőföldjükön, Érden. Ter-
mészetesen mindkét csalá-
dot mélyen megviselte a há-

ború és az azt követő évek is: 
a kitelepítések, a malenkij 
robot... Nem csoda, hogy jó 
ideig félelemben kellett élni-
ük. Szerencsére, ma már 
nincsenek ilyen nehézsége-
ink! Jómagam is inkább már 
felnőtt koromban kezdtem 
érdeklődni a származásunk, 
a gyökereink iránt. Elsősor-
ban a kíváncsiság, másod-
sorban meg a tenni akarás 
vitt afelé, hogy ami tőlem te-
lik, azt meg is tegyem a nem-
zetiségünkért. Néha még 
erőmön felül is, főleg ami az 
utóbbi hónapokat illeti! Négy 
unoka és a család mellett 
vágtam bele abba társadal-
mi munkába, amelyről ak-
kor még csak nem is sejtet-
tem, mivel jár majd. De nem 
panaszképpen mondom, hi-
szen az eredményeket látva 

csöppet sem sajnálom a rá-
fordított időt és energiát.

– Annak ellenére, hogy a 
sváb származásukkal nem 
dicsekedtek a szülei, vajon a 
nemzeti szokásokat megtar-
tották otthon?

– Igen, persze! Több sváb 
családdal is jó kapcsolatot 
ápoltunk és gyakran össze-
jártunk. A budapesti Köz-
gazdasági Egyetemen pedig 
évenként megtartották a 
sváb bált, amelyről mi sem 
maradtunk le. Közben a csa-
ládon belül is éltek a hagyo-
mányaink, ünnepeink is en-
nek megfelelően zajlottak. 
Ezt nem vehették el tőlünk! 
Nagy volt a család, főleg apai 
részről, ahol öten voltak 
testvérek, és emlékeim sze-

rint a tradíciók mindig fonto-
sak voltak számukra.

– Ma már a nyugdíjaséveit 
élvezi. Mi volt a foglalkozá-
sa?

– Az érettségi után varró-
nőnek tanultam. Az ÉRUSZ-
ban, az Érdi Ruhaipari Szö-
vetkezetben kezdtem el dol-
gozni, a szakmát is ott sze-
reztem meg. Noha szerettem 
a munkámat, egy idő után – 
magasabb fizetés reményé-
ben – rövid ideig mással is 
próbálkoztam, de csak pár 
évig bírtam. Aztán, amikor a 
testvérem lett a szövetkezet 
elnöke, újra visszatértem az 
ÉRUSZ-ba. Az akkor meg-
nyílt mintaboltot vezettem, 
egészen addig, amíg nem 
mentem el nyugdíjba. Nagy-

szerű időszak volt ez szá-
momra, mert sikerült hamar 
kapcsolatot teremteni a ve-
vőkkel, szerettek nálam vá-
sárolni. Rengeteg embert 
megismertem, igyekeztem 
megnyerni a bizalmukat, sok 
volt a törzsvásárlónk. Sajnos, 
a magyar ruhaipart padlóra 
tette a kínai áru, pedig szíve-
sen dolgoztam volna még eb-
ben a mintaboltban. Sőt, né-
met „trachtent”, népviseletet 
is varrtunk, amelyeket ma-
gánemberek rendeltek. 
Egyébként az osztrákos 
trachten viseletet felváltja a 
régi sváb viselet, csak na-
gyon drága, kevesen tudják 
megfizetni. A kórusunk még 
a színes osztrák viseletben 
szokott színpadra lépni, de 
szeretnénk ezt idővel valódi 
sváb népviseletre cserélni. 
Nem lesz egyszerű, hiszen 
ezek az emberek kedvtelés-
ből jönnek énekelni, feláldoz-
zák rá az idejüket, energiáju-
kat, nem várhatjuk el tőlük, 
hogy a drága viseletet is meg-
fizessék! Talán majd pályá-
zat útján próbálunk hozzá 
forrást szerezni, hogy eredeti 
sváb viseletre változtassuk a 
Rosenbrücke formaruháját, 
amilyet a nagyanyáink hord-
tak.

– Leírná, milyen volt ez a 
viselet?

– Itt Érden sötétebb színű 
ruhákat hordtak. Az évszak-
tól függően, három vagy több 
alsószoknya, rajta még 2–3 
felsőszoknya. Télen a „beli-
ner” kendő védte az asszonyo-
kat a hidegtől. Nem cipőben 
jártak, hanem – főleg az idő-
sebbek – „tutyit” hordtak. Sőt, 
én még arra is emlékszem, 
hogy aratáskor nagyanyám 
világos szoknyában, blúzban 
és hófehér fityulában, nagy-
papám meg hosszú ujjú, fehér 
ingben dolgozott.

– Mikor kapcsolódott be a 
hagyományőrzésbe, illetve a 

Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat munkájába?

– Tulajdonképpen 1995-
ben született meg a törvény, 
amely lehetővé tette Magyar-
országon a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok megalakí-
tását. Kezdetben még a meg-
felelő mennyiségű képvise-
lők összegyűjtése sem volt 
egyszerű, később azonban 
egyre többen éltek ezzel a le-
hetőséggel. Én 1998-ban kap-
csolódtam be a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat mun-
kájába, majd 2010-ben elnö-
kévé választottak. 2007-ben 
alapítottam meg a Rosenbrü-
cke énekkart, amely – nagy 
fájdalmamra – 2008-ban ket-
tészakadt. Többen kiváltak 
és más utakon indultak el, de 
szerencsére a Rosenbrücke 
is talpon maradt, sőt folya-
matosan fejlődik. Napjaink-
ban már negyven tagot 
számlál. Én pedig éreztem 
még annyi erőt magamban, 
hogy sokkal többet tegyek az 
érdi svábokért, hagyomá-
nyaink felelevenítéséért és 
ápolásáért. Egy ideig a 
Mariánum Iskolában is dol-
goztam, ott vetettem fel, hogy 
alakítsunk német nemzetisé-
gi tánccsoportot. Erre az is-
kola vezetése is nyitott volt, 
két pedagógus pedig bevál-
lalta a tánctanfolyamot, és 
belevágtunk. Kiderült, a 
gyermekek is nagyon élvezik 
a táncot. Ma már három pe-
dagógus foglalkozik a cso-
porttal.

– Nem elégedett meg eny-
nyivel, mert a német nemze-
tiségi óvoda elindítása to-
vábbra is ott motoszkált a fe-
jében. Ennek a gondolata 
ugyanis több évtizedes álma 
volt az érdi sváboknak. Végül 
önnek sikerült megvalósítani. 
Hogyan?

– Úgy gondoltam, szép do-
log álmodni, de ideje végre a 
konkrét lépéseket is megten-

ni a megvalósítás irányába. 
Mindenekelőtt felméréseket 
végeztem arról, mennyire 
van erre igény a szülők köré-
ben. Csaknem kétszáz alá-
írást sikerült összegyűjte-
nem. Kezdetben szerényen, 
csak valamelyik óvodában 
elhelyezhető, kisebb csoport-
ra gondoltam, mert ez még 
elérhetőnek tűnt számomra. 
Elkezdtem tehát ennek érde-
kében kilincselni az intézmé-
nyekben. Megkerestem min-
denkit, akitől segítséget, tá-
mogatást reméltem. Nem volt 
egyszerű, mert erős falakba 
ütköztem. Fel is adhattam 
volna, de nem tettem! Végül 
egy közoktatási szakértő vé-
leményét is kikértem. Ez a 
szakmai segítség pedig hir-
telen lendületet adott, helyes 
pályára állította a tervet, az-
zal együtt, hogy több mint 
kétszáz aláírással is alá tud-
tam támasztani a szülők igé-
nyét. Soha nem felejtem el 
azt a szilvesztert, amikor a 
polgármester végül bejelen-
tette: lesz német óvoda Ér-
den! Madarat lehetett volna 
velem fogatni. Igaz, akkor 
még nem sejtettem, mit válla-
lok fel ezzel! Nem panasz-
ként mondom, de a munka 
dandárja még csak ezután 
következett! Szerencsére az 
oktatási szakértő óriási tá-

maszt jelentett: pontról-pont-
ra felvázolta, mikor mi a te-
endő, mire kell ügyelnem, 
mit hogyan szervezzek meg 
– én meg igyekeztem min-
dent a szerint végrehajtani. 
Ráadásul az idő is nagyon 
sürgetett. Igen, évtizedes 
álom valósult meg, ám a 
konkrét feladatok igencsak 
egymásba értek, amikor a 
tettekre is sor kerülhetett. 
Jómagam is csak ekkor döb-
bentem rá, hogy a sikerrel 
együtt óriási terhet is felvál-

laltam, hiszen rengeteg erő-
feszítés, kitartás, éjszakák-
ba nyúló, intenzív munka áll 
mögötte.

– Most, hogy már tudja, 
mivel jár, újra belevágna?

– Biztosan, hiszen a vég-
eredmény hamar feledteti az 
emberrel az odavezető küz-
delmes utat. Valamennyien 
önként, minden ellenszolgál-
tatás nélkül küzdöttük végig 
a folyamatot, ezért különö-
sen jólesett most ez a városi 
elismerés! Természetesen 
nem a díjért dolgoztam, dol-
gozom, mégis nagy öröm 
számomra, hogy a közössé-
gért végzett munkámat má-
sok is értékelik. Ugyanakkor 
tény, hogy a segítőim nélkül 
nem ment volna. Hálás va-
gyok, hogy sokan mellém áll-
tak és akkor is kitartottak, 
támogattak, amikor a legne-
hezebb volt! Nyugodtan 
mondhatom, hogy egy jól ösz-
szehangolt csapatmunka áll 
a német nemzetiségi óvoda 
létrehozása mögött! Közben 
a szervezés körüli teendők 
annyira lefoglaltak, hogy fél 
éven keresztül szinte meg-
szűntem a családom, az un-
káim számára, de áldozatok 
nélkül aligha vannak ered-
mények!

– Ha már itt tartunk, a csa-
ládja hogyan viselte ezt az 
időszakot?

– Szerencsére maximáli-
san támogattak. A párom is 
sváb és osztrák szülők gyer-
meke, így nemcsak megértő 
volt, hanem mindenben mel-
lém állt és segített. Gyakran 
ő vigyázott az unokákra, ha 
meg elcsüggedtem, bátorí-
tott. Hálás vagyok nekik, 
mert a családom biztatása és 
türelme nélkül nem sikerült 

volna! Sokat köszönhetek a 
német önkormányzat és a 
Rosenbrücke kórus tagjai-
nak is. Végig hittek bennem 
és támogattak. Fontos azon-
ban tudni, hogy a Pumukli 
Óvodát nemcsak megalapí-
totta, hanem az Érdi Német 
Önkormányzat is működteti. 
Ez pedig azt jelenti, hogy 
fenn is kell tartani, ami talán 
még nagyobb felelősség, 
mint a beindítása. Például az 
idei beíratás is óriási fejtö-
rést okoz, mert mindössze 
nyolc üres hely van, miköz-
ben óriási a túljelentkezés. 
Lehetetlen igazságos dön-
tést hozni, hiszen sokan ki-
szorulnak, ez egy kicsi óvo-
da, mindössze két csoport-
tal, 46 aprósággal működik. 
Arra viszont büszke vagyok, 
hogy kiváló, a hivatásuk ma-
gaslatán álló óvónőket fog-
lalkoztatunk. Alig egy éve 
létezik az intézmény, és már-
is bejutottak egy nemzetközi 
környezetvédelmi verseny 
döntőjébe. Öröm látni, hogy 
nemcsak roppant magas 
szakmai színvonalon, hanem 
teljes egyetértésben, szere-
tetben dolgoznak együtt az 
óvónők. Különösen odafi-
gyelnek arra, hogy a sváb 
hagyományokat is közvetít-
sék a kicsinyeknek. Szóval, 
boldog és büszke vagyok, 
hogy ilyen nagyszerűen star-
tolt a Pumukli óvoda!

– Ennyi munka és siker 
után vajon maradt-e még 
megvalósításra váró álma, 
terve?

– Most azért küzdök, hogy 
Érdnek legyen egy német 
testvérvárosi kapcsolata is. 
Kórusunk jó barátságot ápol 
az ausztriai Baden város kó-
rusával. Tagjait hamarosan 
vendégül látjuk a Szőlővirág 
ünnep nemzetiségi program-
jában, és a Rosenbrücke is 
járt már náluk. Szeretnénk, 
ha a két város vezetése is 
nyitott lenne egy testvérvá-
rosi együttműködésre. Ko-
rábban volt egy próbálkozá-
sunk az osztrák–német ha-
tárvárossal, Filzhofennel, de 
az ottani választások, a vá-
rosvezetői váltások okán 
megfeneklett. Azért még er-
ről a lehetőségről sem mond-
tunk le teljesen. Feladat, 
munka tehát továbbra is van 
bőven. Sőt, nyugdíjasként 
több elfoglaltságom van, 
mint aktív koromban! Annyi 
társadalmi munkát vállalok, 
hogy néha ki sem látszom be-
lőle! Viszont szívesen te-
szem, mert a családom mel-
lett ez teszi igazán teljessé 
az életemet.

Beszélgetés Eszes Máriával, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével

Az álmok és a tettek ideje is eljön
Eszes Mária Érden született. Érettségi után a ruhaiparban 
dolgozott, évekig vezette az ÉRUSZ mintaboltját. 2010-től 
az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a vá-
rosban élő német nemzetiségi közösség megtartásáért, ha-
gyományaik ápolásáért tevékenykedik. 2007-ben létrehoz-
ta a Rosenbrücke Német Hagyományőrző Énekkart, amely 
2013-ban Pusztavámon az országos minősítő versenyen ki-
váló arany minősítésben részesült. Többéves erőfeszítő, ki-
tartó munkájának köszönhetően valósulhatott meg egy 
nagy álma: 2015 szeptemberében sikerült beindítania a 
Pumukli német nemzetiségi óvodát. Eszes Mária az Érden 
élő német nemzetiség kultúrájának megőrzése, ápolása és 
továbbadása érdekében magánemberként és közéleti sze-
replőként több éven át végzett kimagasló, áldozatos és 
eredményes munkája elismeréseként kapta meg idén az Érd 
Városáért Kitüntetést.

Eszes Mária március 15-én átveszi az Érd Városáért Díjat T. Mészáros 
András polgármestertől
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Mintegy kétmilliárd forintos ráfordítással újulhat 
meg és bővülhet a közeljövőben a Kós szakkép-
ző iskola, melyben száz diákkal több tanulhat 
majd – jelentette be T. Mészáros András pol-
gármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján, ahol 
arról is beszélt, hogy feltérképezik az érdi ingatla-
nokon feltörő forrásokat.

Mint T. Mészáros András 
polgármester elmondta, 
olyan szakképzési centru-
mot szeretnének létrehozni, 
amely nemcsak Érden, ha-
nem az egész járásban bázi-
sa lenne a szakmunkás és 
szakközépiskolai képzés-
nek, és akár az egész megyé-
ben példamutató lehet.

– Ez az 1,5-2 milliárd fo-
rintos projekt körülbelül két 
év múlva valósulhat meg. Cé-
lunk a jelenlegi, Ercsi úti 
épület bővítése és továbbfej-
lesztése: kulturált, XXI. szá-
zadi, a szakmai követelmé-
nyeknek megfelelő, színvo-
nalas tantermekkel és mű-
helyekkel ellátott intéz-
ményt szeretnénk létrehoz-
ni, amely a jelenleginél mint-

egy százzal több diákot tud 
majd befogadni – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

A tervek szerint a jelenlegi 
iskolaépületet nemcsak mo-
dernizálnák, hanem egy új 
szárnnyal bővítenék is: itt tíz 
tantermet, hat tanműhelyt, 
adminisztrációs és oktatói 
területeket, valamint étter-
met és egy sportcsarnokot is 
kialakítanának.

A beruházás illeszkedik 
ahhoz a városfejlesztési el-
képzeléshez, miszerint a vá-
rosközpontból a Pelikán sé-
tányon keresztül egészen az 
Érd Arénáig lehet majd eljut-
ni kerékpárral vagy gyalog. 

Az új sétány természetesen 
nem zavarja majd az iskola 
életét, ugyanakkor az intéz-
mény a város szövetévé válik 
– hangsúlyozta a polgármes-
ter, aki elmondta azt is: a ter-
vezési munkálatok körülbe-
lül 2-3 hónap alatt fejeződ-
nek be, akkor elindítják a 
közbeszerzési eljárásokat, 
és a jövő évben megújulhat, 
kibővülhet a szakképzési in-
tézmény.

Fakadó vizeket 
keresnek

A Modern Városok Prog-
ramban több, vízügyi szem-
pontból jelentős érdi beruhá-
zás is szerepel, ezért meg-
kezdték Érd felszínivíz-elve-
zető rendszerének teljes 

körű felmérését, melynek 
egyik eleme az Érd területén 
található, eddig nem nyil-
vántartott források és faka-
dóvizek feltérképezése – 
ezek ugyanis kárt tehetnek 
nemcsak az épületekben, 
hanem az útburkolatokban 
is. Mint T. Mészáros András 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a polgármesteri hivatal 
arra kéri a lakosságot, ha 
telkükön, lakókörnyezetük-
ben tudomásuk van akár ál-
landó, akár időszakos jelleg-
gel előbukkanó erekről, fa-
kadóvizekről, forrásokról, 
ezt legkésőbb április 30-ig 
jelezzék a munka koordiná-

lását végző Érd és Térsége 
Szenny vízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Önkor-
mányzati Társulás ügyfél-
szolgálatánál.

– Ha azonnali katasztrófa-
helyzetet kell elhárítani, ter-
mészetesen a bejelentést kö-
vetően azonnal intézkednek 
az illetékesek, de a felmérés 
voltaképpeni célja az, hogy a 
felszínivíz-elvezetés hálóza-

ti terveibe be tudjuk építeni 
ezeket az információkat, és 
a problémára megoldást ta-
láljunk – hangsúlyozta a pol-
gármester, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: Érd bővelke-
dik a forrásokban – nem vé-
letlen, hogy valaha több 
strandja is volt a település-
nek. A bányaműveléssel le-
csökkent a vizek mennyisé-
ge, ám ahogy e tevékenység-
gel felhagytak, az erek újból 
megteltek. A csatornaépítési 
munkálatok során több ilyen 
eret átvágtak, így ezek a vi-
zek most máshol törnek fel, 
jellemzően a dimbes-dom-
bos területeken. Ugyanak-
kor – tette hozzá a polgár-
mester – vannak olyan vá-
rosrészek, ahol a korábbi 
felszínivíz-elvezetési pro-
jektnek köszönhetően a fel-
törő vizek már nem okoznak 
gondot. n ÁdÁM KaTalIN

Négyszer voltunk rendelőben
Elfogadták a Dr. Romics László Egészségügyi Intéz-

mény tavalyi beszámolóját. A rendelőben 2015-ben kö-
zel háromszázhatvanezer orvos-beteg találkozás tör-
tént, ami azt jelenti, hogy statisztikailag minden érdi 
lakos legalább négy alkalommal járt a Felső utcai 
gyógyintézetben. A Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény hazánk egyik legszélesebb spektrummal 
rendelkező járóbeteg-szakellátó intézménye. Összesen 
37-féle szakorvosi rendelés működtetésére van engedé-
lye. Az egynapos sebészeti osztály kihasználtsága 100 
százalékos, 2015-ben 1552 beteget operáltak meg hely-
ben. A műtétek között jelenleg is vezető helyen áll a 
szürkehályogműtét, valamint a térd- és vállízületi 
artroszkópos műtétetek, de jelentős számú sérv-, arany-
ér- és visszérműtét is történik, s kiemelkedő a fül-orr-
gégész és kézsebész beavatkozások száma is.

Indokolatlan riasztások
Tizenegyezer felnőttet és hatezer gyermeket látott el 

múlt évben az érdi ügyelet, amely kiszolgálja még vá-
rosunkon kívül, Diósd, Sóskút, Pusztazámor és Tárnok 
lakosságát is. Ebből mintegy 40 százalék az az arány, 
amikor indokolatlanul kellett az orvosnak házhoz men-
nie. Molnár György, az ügyeletet ellátó Inter-Ambu-
lance Zrt. ügyvezetője elmondta, hogy ez az arány még 
mindig jobb, mint az országos átlag, s azt is hozzátette, 
hogy a számítógépes rendszerük nagyon szigorúan 
osztályoz, hiszen 31 sürgősségi pont van, amibe ha az 
orvos által felállított diagnózis nem esik bele, akkor az 
automatikusan átkerül az indokolatlan oldalra. A kon-
zekvencia szerint az emberek bizalommal fordulnak az 
ügyelet felé, ahol az orvos és az asszisztensek is maga-
san képzettek.

Népszerű a fogászati ügyelet
Egyre többen fedezik fel, hogy városunkban hétvégén 

és az ünnepnapokon fogászati ügyelet működik a Budai 
úton, a Magyar Földrajzi Múzeummal szemben. Míg ko-
rábban a fővárosba kellett bejárni, ha munkaszüneti 
napon valakinek megfájdult a foga, addig tavaly már 
765-en keresték fel az ügyeletet ellátó Jeney Fogásza-
tot. A népszerűségnek azonban vannak árnyoldalai is, 
ugyanis nem csak Érdről, hanem a környező települé-
sekről is rendkívül gyakran jönnek fogászati kezelésre 
a páciensek. A fogászatnak azonban nincsen szerződé-
se a szomszéd települések önkormányzataival – bete-
get pedig nem küldhetnek el – így előfordul, hogy hat 
óra helyett nyolc órás ügyeletet tartanak a fogorvosok. 
Az ügyelet ezért azt tervezi, hogy más hivatalokkal is 
leszerződik, hogy ne az érdiek elől vegyék el a helyet a 
nem helyből érkező betegek.

Internetes előjegyzés
Új előjegyzési lehetőséget kínál a pácienseknek a Dr. 

Romics László Egészségügyi Intézmény. Az érdi rende-
lő sok panaszt kapott arra vonatkozóan, hogy nem tud-
nak telefonon időpontot kérni. A gyógyközpont ezért 
bevezette az internetes előjegyzést. A rendszer haszná-
latához egy alkalommal személyesen kell regisztrálni a 
rendelőintézet bejárata mellett található „előjegyzés” 
ablaknál, munkanapokon, 8 és 16 óra között. A regiszt-
ráció során be kell mutatni, az érvényes személyi iga-
zolványt, lakcím- és TAJ-kártyát. A regisztráció során 
a felhasználónak meg kell adnia a kapcsolattartáshoz 
használandó e-mail címét. Az adatok ellenőrzése és 
rögzítése után a felhasználó megkapja a rendszer hasz-
nálatához szükséges egyedi azonosítóját, az időpont 
kéréseket fogadó intézeti e-mail fiók címét, és a rend-
szer használatáról szóló rövid írásos tájékoztatót.

n BNYH

Több, a Modern Városok 
Programhoz kapcsolódó dön-
tést hozott múlt csütörtökön 
Érd Megyei Jogú Város köz-
gyűlése, de elfogadták a rend-
őrség, az orvosi ügyelet, a pol-
gárőrség és a Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intézmény 
tavalyi működéséről szóló be-
számolót is.

Elsők között az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat beszámolóját 
hallgatták meg a képviselők, 
majd a tavalyi eredményekről 
Pintér Lajos, rendőr alezredes, 
az Érdi Rendőrkapitányság 
vezetője számolt be.

Ezt követően módosították a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormány-
zati rendeletet. Az ikreket gon-
dozó szülők részéről ugyanis 
igényként jelentkezett a házi 
gyermekfelügyelet biztosítása 
azokban az esetekben is, ami-
kor az ikerpárok már óvodába 
járnak. A jövőben az eseti gyer-
mekfelügyelet biztosítására al-
kalmanként már nyolc éves ko-
rig, heti legfeljebb négy óra idő-
tartamban is sor kerülhet.

Idén is 10 millió forinttal tá-
mogatja az önkormányzat az 
érdi civil szervezeteket. Ter-
mészet és környezetvédelemi 
célokra 1 millió, az egészség-
ügyi és a szociális civil szerve-
zetek támogatására 750-750 
ezer, közrendi feladatokra 500 
ezer, kultúrára 4 millió, vala-
mint a sport és ifjúsági célok 
elérésre 3 millió forint pályáz-
ható összeget szavaztak meg.

A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény értelmében a 
közgyűlésnek minden évben 
meg kell határoznia a követke-
ző nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát és az 
azokba felvehető gyerekek lét-
számát. A döntés értelmében 
szeptemberben az Érdi Kin-
cses Óvoda Béke téri központ-
ja 6 csoportot indíthat, a Fácán 
Tagóvoda 5 csoportot, a Har-
kály Tagóvoda 3 csoportot, a 
Kutyavári Tagóvoda 10 cso-
portot, az Ófalusi Tagóvoda 4 
csoportot, a Tállya Tagóvoda 3 
csoportot, míg a Tündérkert 
Tagóvoda 4 csoporttal üzemel-
het ősztől. Az Érdi Szivárvány 
Óvoda Hegesztő utcai intéz-
ményében 11 csoport indulhat, 
a Kisfenyves Tagóvodában 6, a 
Meseház Tagóvodában 7 cso-
port, a Napsugár Tagóvodá-
ban 4 csoport, a Tusculanum 
Tagóvoda pedig 8 csoporttal 
üzemelhet szeptembertől.

Módosították a Helyi Építési 
Szabályzatot, aminek köszön-
hetően zavartalanul haladhat-
nak a Modern Városok Prog-
ramhoz kapcsolódó fejleszté-
sek. A közgyűlés elfogadta az 
új Fácán közi óvoda célokmá-
nyait, ami lehetővé teszi, hogy 
a beruházás rövid időn belül 
elkezdődhessen. Dr. Bács Ist-
ván (FIDESZ-KDNP) az Érdi 
Újság kérdésére a napirenddel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
hamarosan kiírják a Verseny-
képes Közép-Magyarország 
Operatív Program pályázatait, 
amelyre a térségből csak Érd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tud pályázni, tehát a 
kivitelezésre a forrás szinte 
azonnal a rendelkezésre fog 
állni.

A másik Modern Városok 
Programhoz kapcsolódó fej-
lesztés, az a Topoly utcai új 
Szociális Gondozó Központ 
építése, aminek a tervezőjét 
már kiválasztották, a szerző-
dés megkötése folyamatban 
van, s körülbelül 2-3 hónapot 
fog igénybe venni az engedé-
lyeztetés, amit egy újabb mint-
egy 4-5 hónapos periódus kö-
vet, amíg a kiviteli terveket is 
legyártják. Közben kiválaszt-
hatják a kivitelezőt, így a beru-
házás 2017 tavaszán el tud 
kezdődni.

Szintén a Modern Városok 
Programhoz kapcsolódóan 
született döntés a Papi-földek-
ként ismert terület külterületi 
ingatlanjainak kivásárlásáról 
is. Az önkormányzat tervei 

szerint Érdligeten záportáro-
zót épít, ami rekreációs park-
ként is funkcionálna. A város 
jelenleg is rendelkezik ott terü-
lettel, de ha szükséges még 
telkeket vásárolnia, akkor azt 
rögzítették, hogy maximum 
500 Ft/m2 áron kívánják meg-
vásárolni.

Belügyminisztériumi pá-
lyázaton nyert támogatásból 
újul meg a Bajcsy-Zsillinszky 
út 47. szám alatti orvosi rende-
lő. A rendelkezésre álló har-
mincmillió forintból védőnői 
szobákat és két új gyermek-
rendelőt alakítanak ki. Emel-
lett korszerűsítik a fűtést, ki-
cserélik a nyílászárókat és a 
hőszigetelést is elvégzik. Fel-
újítják a tetőt és a teljes vízel-
vezetési rendszert, továbbá 
aka dály men te sí tik az épüle-
tet. A három hónapig tartó 
felújítás ideje alatt a felnőtt 
háziorvosok a Budai útra a 
régi Gamesz helyére költöz-
nek, a gyermekorvosok pedig 
a Parkvárosi Közösségi Ház-
ban fognak rendelni. Az új 
rendelő várhatóan szeptem-
ber végére készül el.

Elfogadták az Érdi Polgár-
őrség, az Érdi Galéria, a Vá-
rosfejlesztési, Városüzemelte-
tési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság, a Vagyonnyilatko-
zati, Összeférhetetlenségi és 
Méltatlansági Bizottság, vala-
mint az Érdi Városfejlesztési 
Kft. 2015. évi közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló tavalyi 
évi beszámolóját.

Végül zárt ajtók mögött szü-
letett döntés az Érd Közbizton-
ságáért és Tűzbiztonságáéért 
Díj adományozásáról. 

n Ba-NYIlaS HaJNalKa

Ismét a városrészt érintő, 
nagy volumenű fejlesztések 
volt a fő témája a múlt szerdai 
részönkormányzati ülésnek. 
Antunovits Antal, a választó-
kerület képviselője (Fidesz-
KDNP) bejelentette: a rekonst-
rukció korábbi terveit a köz-
gyűlés visszavonta, jelenleg 
átdolgozás alatt áll.

Antunovits Antal, a részön-
kormányzat elnöke kifejtette: 
a frakció ülésén sem ő, sem 
Kéri Mihály frakciótársa nem 
volt elégedett az Ófalut érintő 
fejlesztési projekttel. Mindket-
ten hiányolták a tervekből a 
településrész műemlékeinek 
felújítását. Ez annál is inkább 

fontos, mert Érd csatlakozott a 
Limes-vonalhoz, amelynek lé-
nyege, a Duna-parton fekvő 
települések értékeinek bemu-
tatása. Ófalunak is lenne mivel 
dicsekedni, ám ezek a műem-
lékek alapos felújításra szorul-
nak, és közvetlen környezetük 
is rendezést igényel. Ezért a 
két képviselő azt javasolta, 
hogy a műemlékek rendbetéte-
lét is emeljék be a terület fej-
lesztését célzó elképzelések-
be.

A projekt így ismét vissza-
került az „ötletelés fázisába” 
– fogalmazott Antunovits An-
tal, emlékeztetve, hogy a vá-
ros 500 millió forintért vásá-

rolta meg a Duna-part közelé-
ben fekvő, régi téglagyár 
mintegy 13 hektáros területét, 
amely rengeteg fejlesztési le-
hetőséget kínál a város szá-
mára. Ehhez a Modern Város-
ok programban a források is 
rendelkezésre állnak, így a 
fejlesztés első üteme már 
akár három éven belül meg-
valósulhat. Ebbe a téglagyár 
területének hasznosítását, a 
termálvíz kihasználását, a 
pincesor továbbfejlesztését, 
kulturális célokra történő ki-
használását is belefoglalták. 
Hosszabb távlatban, legfel-
jebb 15 év múlva pedig egy 
attraktív rekreációs és turisz-

tikai központ valósulhat meg 
a Duna mentén.

Antunovits Antal arról is 
beszámolt, hogy az ÉKFI 
munkatársai a napokban 
nemcsak a burjánzó növény-
zettől, de az ott felgyülemlett 

szeméttől is megtisztították a 
Kálvária domb környékét, így 
az arra kirándulók rendezett 
környezetben közelíthetik 
meg a régi kápolnát. Elké-
pesztő, hogy csaknem három 
teherautónyi szemetet szállí-
tottak onnan el! – fűzte hozzá, 
majd felhívta a figyelmet, hogy 
sajnálatos módon, Ófaluban 
még mindig bőven akad sze-
métkupacokkal elcsúfított, ki-
takarítani való terület, ezért 
jó lenne, ha minél többen csat-
lakoznának az április végi 
TeSzedd mozgalomhoz! A leg-
jobb megoldás azonban termé-
szetesen az lenne, ha az embe-
rek nem a közterületeken sza-
badulnának meg a szeméttől, 
hanem igénybe vennék és ren-
desen fizetnék a hulladékszál-
lítás szolgáltatását.
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Egészségügy
A szakképzés járási bázisát építik

Modern városok, 
modern műhelyek

A jelenleginél mintegy százzal 
több diákot tud majd befogadni 
a szakiskola – hangsúlyozta T. 
Mészáros András

A jelenlegi iskolaépületet egy új szárnnyal is bővítenék, ahol egy 
sportcsarnok is helyet kapna

Az Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési és 

Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás 

ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei: 

Cím: diósdi út 14/a 
Telefon: 23/520-303

E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornazas.hu

Közgyűlési összefoglaló a Polgárok Házából

Képviselői vélemények
dr. Bács István (Fidesz-
KdNP): A baloldal szereti han-
goztatni, hogy Érd fejlődése és 
fejlesztése mellett áll. Tavaly 
nyáron Orbán Viktor miniszter-
elnök úr és T. Mészáros András 
polgármester úr megállapo-
dott Érd középtávú fejlesztésé-
ről, ami 26 programpontból áll. 
Ezeknek a pontoknak egy ré-
sze elkezdődött, van, aminek a 
célokmányait éppen most fo-
gadtuk el, s van, ami tervezés 
alatt áll. A baloldal valamennyi 
programpontra nemet mon-
dott. Nem támogatták az óvo-
dák fejlesztését, nem támogat-
ták a szociális intézmények fej-
lődést, a vízelvezetést, és téte-
lesen lehetne sorolni, hogy mi-
ket nem szavaztak meg. Ehhez 

képest szeretik hangsúlyozni, 
hogy mindent támogattak, de 
ez ne tévesszen meg senkit, 
mert a baloldal úgy ahogy van, 
elzárkózott Érd fejlesztésétől.
dr. Havasi Márta (MSZP-dK-
Együtt): Ha egybe nézzük a költ-
ségvetést, akkor mi máshova he-
lyeznénk a prioritásokat, nekünk 
más dolgok a fontosak. Szerintük 
fontosabb, hogy legyenek példá-
ul utak. A költségvetés tárgyalása 
egy tipikusan ellenzéki műfaj, a 
baloldalnak pedig jogában áll 
megtenni, hogy észrevételezze a 
fejlesztési terveket, különösen 
akkor, ha azokkal nem ért egyet. 
Igaz, hogy a költségvetésre ne-
met mondtunk, de az egyes 
programpontokra igennel sza-
vaztunk. 

Pulai Edina (JoBBIK): Nagy 
öröm számomra, hogy egye-
dülálló módon megalakult az 
Ifjúsági Önkormányzat, na-
gyon hasznosnak és jól szer-
vezettnek gondolom a diá-
kok munkáját. Fontos, hogy a 
gyerekek nem politizálnak, 
hisz például a szalagavató 
bálok megszervezésekor 
sem csak a jobboldali csalá-
dok gyermekei kaptak támo-
gatást, hanem mindenki, s ez 
így van jól. A Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intézmény 
beszámolójának tárgyalása-
kor újra felvetettem, hogy ki 
kellene helyezni padokat a 
Felső utcába, hiszen sokan 
mennek kismamák, idősek 
gyalogosan a rendelőbe, s jó 
volna, ha ők meg tudnának 
pihenni.

Ülésezett Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzata

A műemlékek felújítását is tervezik

Antunovits Antal mindenkit biz-
tatott, csatlakozzanak a TeSzedd! 
mozgalomhoz
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A Magyar Kultúra Lovagjával és sokféle hangon 
felcsendülő muzsikával találkozhattak a parkvá-
rosi diákok a múlt kedden. Gulyás Ferenc néprajz-
kutató az ősi hangszerek egész arzenálját vonul-
tatta fel, s közben a zenélés történetéről is mesélt 
a nebulóknak.

Nagyné Balázs Gabriel-
la, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola drámape-
dagógusa négy évvel ezelőtt 
indította el az Ötórai Teaház 
programsorozatot. Az volt 
vele a célja, hogy a diákok 
közelebbről is megismerjék 
azokat a személyeket, akik-
re van miért felnéznünk. 
Számos szakma, hivatás, il-
letve művészet képviselője 
volt már e népszerű rendez-
vény vendége. Köztük olya-
nok is, akik egykoron ennek 
az iskolának a padjait kop-
tatták, mások meg egyéb 
szálakon kötődtek az intéz-
ményhez vagy Érdhez.

Legutóbb a Tárnokon élő 
Gulyás Ferenc, ismert népi 
hangszeres zenésszel és 
többtucatnyi hangszerével 

barátkozhattak a nebulók. 
Mint kiderült, a hangszerké-
szítő, néprajzkutató és kul-
turális antropológus koráb-
ban két népszerű, könnyűze-
nei együttesben, a Noxban 
és a Republicban is játszott, 
jelenleg pedig az Örökség 
nevű zenekarban muzsikál.

Gulyás Ferenc nemcsak 
bemutatta az egyszerű és 
bonyolultabb hangszereket, 
hanem a megszólaltatásuk-
ba is bevonta a kíváncsi diá-
kokat, s közben a zenélés 
történetéről is mesélt nekik. 
Közben saját magáról meg 
elárulta: egy kis faluban, 
Sándorfalván nevelkedett, 
ahol a zeneiskolát csak hal-
lomásból ismerték. A népze-
nével tízéves korában került 
kapcsolatba. A padláson ta-

lált egy egyhúrú citerát, s 
megpróbálta eljátszani rajta 
az akkori tévésorozatból 
megismert, Rózsa Sándorról 
szóló, „Esik eső szép csende-
sen csepereg...” kezdetű dalt. 
Szerencsére a nagymamája 
értett a hangszerhez meg 
muzsikához is, így tőle ta-
nult meg citerázni.

Nem is akárhogyan, mert 
nem sokkal később első lett 
egy versenyen, s ez lendüle-
tet adott a későbbi sikerei-
hez. Pár év múlva megalakí-
totta az országos hírnevet 
szerzett Sándorfalvi Citera-
zenekart. Nemcsak élvezte, 
de mélységesen tisztelte is a 
falusi közeget, ezért igyeke-
zett minél többet magába 
szívni gazdag kultúrájából, 
hogy méltóképpen képvisel-
hesse – fogalmazott a népze-
nész, akit 2013-ban a Ma-
gyar Kultúra Lovagja elis-
meréssel tüntettek ki.

Az Ötórai Teaházban első-
sorban a zene evolúcióját, az 
ősi hangszerek fejlődését 
mutatta be a diákoknak. Az 
alapcsoportokat megismer-

tetve pedig arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az egész vi-
lágon fellelhető hangszerek 
leggyakrabban egy tőről fa-
kadnak, hiszen – véleménye 
szerint – a zene találta meg 
az embert és nem az ember a 
zenét. A skót dudának példá-
ul a kecske-, illetve a bőrdu-
da a magyar megfelelője.

Sorra bemutatta s ki is 
próbáltatta a csörgőket, do-
bokat, cintányérokat, sőt a 

tilinkót, furulyát, nádsípot, 
körtemuzsikát és a többi, is-
mert és kevésbé ismert 
hangszert is kézbe vehették 
a gyerekek. Jó móka volt 
számukra megtapasztalni, 
mekkora erőfeszítésbe kerül 
például, a kanászkürtöt 
megfújni, de a köcsögdudán 
meg a nyenyerén történő ze-
nei kísérletezések is derült-
séget keltettek a közönség 
soraiban. n BÁlINT EdIT

Margittai Gábor nem először tartott előadást 
a Magyar Földrajzi Múzeumban: korábban a 
szardíniai Szamár-szigeten raboskodó első világ-
háborús magyar hadifoglyok kálváriáját mutatta 
be az érdieknek. Március 22-én, a Világjáró esték 
legutóbbi alkalmán Erdély elfeledett és újra felfe-
dezett kastélyvilágát ismerhették meg a nézők a 
vetítettképes előadáson.

– Az erdélyi főnemesség 
kétszeresen is szórvány-
helyzetbe került 1945 után: 
nem csupán magyarok vol-
tak, hanem földbirtokosok 
is, akiket a kommunista 
rendszer tűzzel-vassal üldö-
zött. 1949-ben egyik napról a 
másikra pincékbe, lágerek-
be száműzték őket. Nemcsak 
az életben maradási esélyük 
volt csekély, de ez egyben 
arra is ösztönözte őket, hogy 
elhagyják Erdélyt. Az 1989-
es változásokat követően le-
hetőségük nyílt arra, hogy 
az elvett birtokokat vissza-
igényeljék, és bár hosszú pe-
reskedés után többen visz-

szakapták kastélyukat, a 
kommunista időkben kisem-
mizett, a világ minden táján 
szétszóródott családok eze-
ket nem tudták fenntartani, 
tekintetbe véve, hogy a ro-
mán állam a kastélyokhoz 
tartozó birtokokat nem adta 
vissza – hangsúlyozta la-
punknak Margittai Gábor, 
hozzátéve: ebből a helyzetből 
ma is keresik a kiutat.

– Vannak azért pozitív pél-
dák is, mint a marosvécsi 
vár, ami a két világháború 
között az erdélyi irodalom 
szíve volt, és amit nemrég 
visszakapott a Kemény csa-
lád. De ott van az uzoni Mi-

kesek kúriája, illetve a 
keresdi kastély, amely Böjte 
Csaba használatába került 
ötven évre. Fontos megje-
gyezni: ahol van funkciója 
egy kastélynak, ott esély van 
a megmaradására – hangsú-
lyozta az irodalomtörténész, 
aki több évtizede kutatja fe-
leségével a Kárpát-medencei 
magyarság és ezen belül ki-
fejezetten a szórvány sorsát.

– Magyarországon keve-
sen tudják, milyen szenve-
dés hárult azokra az embe-
rekre, akik a történelem-
könyvekből ismert Bánffy, 
Bethlen, Kemény, Mikes 
vagy Teleki nevet viselték, 
milyen hősies küzdelmet vív-
tak azért, hogy fenntarthas-
sák ezeket a történelmi csa-
ládokat, és most hogyan 
küzdenek azért, hogy jogos 
tulajdonukba visszakerülje-
nek, és visszaépítsenek va-
lamit Erdélyből. Akik most 
élnek ezeken a területeken, 
sokszor ellenérdekeltek eb-
ben, és nem szeretik a sajtó 
érdeklődését sem – jegyezte 

meg Margittai Gábor, aki la-
punknak elmondta azt is: a 
témát feldolgozó könyve ké-
szülőfélben van, anyaga a 
következő hetektől a Magyar 
Időkben egy riportsorozat-
ban is megjelenik.

– 2012-ben kezdtük el a ku-
tatást, ami még most sem 
zárult le: ez a téma szinte 

kimeríthetetlen. Pár napja 
értünk vissza Keresdről, 
Marosújvárt is most kutat-
juk, így ezen az előadáson 
teljesen friss eredményekről 
számoltunk be, ezeket az ér-
diek hallhatták először – 
zárta szavait az irodalom-
történész.

n Á. K.

A trükk alapeleme gondolkodásmódjának. Nála 
a cím, a nyelvi játék, a szófacsarás vagy az eti-
mológia összekapcsolódik a képzettársításokkal. 
Az egyszerre nehezen és könnyen emészthető 
alkotónak 60. születésnapja alkalmából nyílt 
meg városunkban a Leltár2 című tárlata.

Homolya Gábor jelenleg 
alkalmazott grafikából él, 
de autonóm művészetében 
is rendkívül termékeny és 
sokoldalú: kollázsokat, 
montázsokat, homokappli-
kációs műveket, tájszobro-
kat és objekteket egyaránt 
készít. Rendszeres kiállító-
ja az érdi Téli tárlatoknak.

A március 25-én megnyílt 
Leltár2 című, egyéni kiállí-
tása egy nagy számvetés is 
egyben: ez voltam, vagyok, 
s valószínűleg leszek a jövő-
ben! Erre utal az a sajátos, 
szellemes ruhacímke is, 
amely a tárlat meghívójához 
és plakátjához készült, s 
mintegy „áruvédjegyként” 
a művész arcához illeszke-
dik – mutatott rá a tárlatot 
megnyitva Novotny Tiha-
mér művészeti író, hozzáté-

ve, hogy a Homolya-féle gon-
dolkodásmódnak eg yik 
alapeleme a trükk. Nála a 
cím nyelvi játék. A szófacsa-
rás vagy etimológia össze-
kapcsolódik a képzettársí-
tásokkal. A Leltár2 cím pél-
dául utal arra, hogy létezik 

egy első leltár is – amely a 
jelenlegivel egy időben, egy 
budapesti galériában látha-
tó –, de egyben utal József 
Attilának, a Kész a leltár 
című versére is, amelyből a 
70-es évek végén egy telita-
lálatos, frappáns fest mény-
a ni má ci ót is készített. Ez 
viszont rávilágít a művész 
egy másik sajátosságára, 
hogy gyakran él bizonyos 
irodalmi művek, műrészle-
tek filozofikus gondolatai-
nak és képeinek párhuzam 
sugallataival.

Gondolkodásmódjának 
másik sajátossága a kol-
lázs-montázs elv, amely ép-
pen a váratlanság és a meg-
lepetés okán azt is jelenti, 
hogy a szürrealizmus kép-
zettársításainak költői uni-
verzumában nemcsak a 
varrógép és az esernyő ta-
lálkozhat véletlenül, hanem 
a tudatosan összeterelt dol-
gok is. Harmadik jellemző-
je, hogy Homolya Gábor öt-
letei ugyan váratlan és vé-
letlen asszociációkból szü-
letnek, ám azután a konkrét 
művek elemeit már a tuda-

tos szárnyalásra építi. Te-
szi ezt úgy, hogy azok egy 
végtelen labirintusrend-
szert alkossanak, a fent és a 
lent, az ég és a föld, a vicc és 
a komolyság, az irónia és a 
groteszkség, a szatíra és a 
filozófia pólusai között – 
emelte ki Novotny Tihamér 
a kiállított műveket értékel-
ve.

Homolya Gábor így vallott 
magáról: „Szeretem a tár-
gyakat. Főleg a régebbi, 

szép formájú használati tár-
gyakat. Az évek folyamán 
barátaimnak, ismerőseim-
nek ajándékként sokszor 
készítettem objekteket, az 
illetővel kapcsolatos gondo-
latokat hordozó tárgyszob-
rokat. Szeretem megtalálni 
bennük a különböző emberi 
karaktereket” – mondta, 
hozzátéve, hogy a tenger-
part homokjába nyomódott 
apró tárgyak is a kedvenc 
témái közé tartoznak, ezek-
kel a környezet pusztulásá-
ra hívja fel a figyelmet. A 
régi festményekre épített 
órákat látván pedig egyre 
több művében az időre és az 
elmúlásra utalva, órát is 
komponál. Ezek a dolgok 
foglalkoztatják mostaná-
ban. Így próbálja a gondola-
tait, ironikus asszociációit 
kifejezni – tudtuk meg az 
alkotótól, akinek három si-
keres animációs filmjét is 
megtekinthették a megnyi-
tó résztvevői.

Homolya Gábor kiállítása 
április 23-ig látható a galé-
riában.

n BE

„A zene találta meg az embert és nem az ember a zenét”

Kecskeduda, tilinkó és nyenyere a Teaházban

Gulyás Ferenc sorra bemutatta s ki is próbáltatta a csörgőket, dobo-
kat, cintányérokat

Küzdelem a történelmi családok fennmaradásáért

Erdélyi nemesek és kastélyaik nyomában

Az előadáson a legújabb eredményekről számolt be Margittai Gá-
bor, ezeket az érdiek hallhatták először

Homolya Gábor életmű-kiállítása az Érdi Galériában

Labirintus a vicc és a komoly, az ég és a föld pólusai között

A művész gondolkodásmódjá-
nak egyik sajátossága a kollázs-
montázs elv

A kiállítás számvetés is egyben: ez voltam, vagyok, s valószínűleg 
leszek a jövőben!

Megnyitottunk!
Trapézlemez, cserepeslemez gyártás és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre
rendelhetők:1549Ft/m2-től

Cserepes lemezek
már1639Ft/m2-től

Szendvicspanel3937Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147.
06-70-633-3600 • info@martonacel.hu

2462 Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104 • martonvasar@martonacel.hu

33
88

12

•Hatha jóga
•Kezdő gerincjóga
•Középhaladó gerincjóga
•Női jóga
•Női jóga babáddal
•Kismamajóga

Újonnan érkezőknek az ELSŐ ALKALOM INGYENES!

Riebelné Pfundt Anita
0630/545-0722
www.nijamajoga.hu
nijama.jogastudio@gmail.com
www.facebook.com/nijamajoga.hu

Nijama Jógastúdió
Érd, Szabadság tér 11. (Ergoline szolárium fölött)

„Fordíts figyelmet a testedre.
Olykor megbetegszik,
hogy gyógyítsd a lelked.”
Edward Bach

33
87

93

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!
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DiamonD Beauty StúDió
2030 Érd, Diósdi út 22/B (a gumis műhely felett) • Tel.: 30/979-2353

Kézápolás és műkörömépítés
KEDVEZMÉNYES ÁRAINK

Manikűr 1500 Ft helyett 1200 Ft
Gél lakk 2500 Ft helyett 2000 Ft
Épített 5000 Ft helyett 4000 Ft
Töltés 4000 Ft helyett 3200 Ft

3D szempilla-hosszabbítás
KEDVEZMÉNYES ÁRAINK

Első szempillafelrakás 8000 Ft helyett 6400 Ft
Szempillatöltés 4500 Ft helyett3600 Ft
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2016
tavasz

Előadások:
10 órakor 
 óvodásoknak
14 órakor 
 kisiskolásoknak

 április 11.

Belép: 800 Ft.
Jelentkezés és további információ 
a 23/365-490/102 telefonszámon  
lukács Orsolyánál.

PIROSKA 
ÉS A FARKAS
mesemusical   – a Pódium Színház előadása

BaBaszínház

2016
TAVASZ

Különösnek tarthatnánk, és azt gondolhatnánk, a 
kicsi babák még nem értik a színházat, miért vin-
nénk hát őket színházi programra. A babaszín-
házi programokat szervező színházak sok-sok 
boldog és a színházi előadáson magát komfor-
tosan érző babát és szülőt látnak. Az esztétikai 

élmény, annak közös megélése, majd az otthoni felidézése s újraélése a 
csecsemő–szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, 
ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor 
későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban segíti talán a leghaté-
konyabban az érzelmi és értelmi fejlődést.

Április 14-én, csütörtökön 10 órakor

A HÁROM KISCICA
BABAelőAdás – 6 hónapostól 3 éves korig, 20 perc előadás és 20 perc 
játék. szutyejev: A három kiscica című közismert meséje nyomán készült 
babaelőadás, mely a bábok játékos mozgásával, gyönyörködtető megjelené-

sével, felcsendülő különös 
hangokkal és régen ismert 
dalokkal szórakoztató mind 
a picik, mind nagyobb test-
véreik számára.

A BÁBRAKAdABRA BÁBSZínHÁZ előadása

Belépő: 900 Ft.
Jegyek korlátozott  
számban, kizárólag  
elővételben kaphatók.

Információ:  
23/365-490/105

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. 

KÖNYV

Kondor Vilmos: Budapest noir
Kondor Vilmos 1954-ben 

született, Szegeden járt 
egyetemre, majd Párizsban 
folytatta tanulmányait. 
A  Sorbonne-on vegyész-
mérnöki diplomát szerzett, 
majd visszatért Magyaror-
szágra. Jelenleg egy nyu-
gat-magyarországi gimná-
ziumban tanít matematikát 
és fizikát. Feleségével, lá-
nyaival és kutyájával egy 
Sopron melletti kis faluban 
él. Kerüli a nyilvánosságot, 
interjút ritkán ad, azt is 
csak e-mailben, emiatt több 
fórumon is megkérdőjelez-
ték, hogy egyáltalán létező 
személyről van szó.

Régóta foglalkozik írás-
sal, regényeit hat nyelvre 
fordították le. A Budapest 
noir, Kondor első regénye 
2008-ban jelent meg.

Fontos néhány szót ejteni 
a szerzőről, és tisztázni, 
hogy ízig-vérig napjaink-
ban élő személyről van szó, 
mert a kötet olvasása során 
az ember úgy érzi, az 1930-
as években jár Budapesten, 
s azt gondolhatja, ilyen pon-
tossággal csak az tud írni, 

aki abban a korszakban, ott 
élt. Komoly kutatómunká-
nak kellett megelőznie a re-
gény megírását. A mű lénye-
ges jellemzője a kettősség: 
egyik oldalon a hihetetlen 
korhű hangulati elemek, a 
korabeli helyszínek hiteles, 
szinte kínosan pontos meg-
idézése, a másik oldalon pe-
dig a nagyon is mai forgató-
könyv-szerű cselekményfű-
zés, a gyors váltások, a nem 
túlmagyarázott, pergő ese-
mények. Egyszerre mutat 
egy, a napjainknál jóval las-
súbb, nyugodtabb életstí-
lust a történet, ám ugyan-
akkor feszes ritmusú, szin-
te egy fölösleges mondat 
sincs benne.

A cselekmény: Budapes-
ten járunk, 1936 októberé-
ben, Gömbös Gyula temeté-
sének időszakában. A Te-
rézváros egyik kapualjában 
egy akkori szóhasználattal: 
kéjnő, egy fiatal zsidó lány 
holttestére bukkannak. Az 
Est c. lap helyszínre érkező 
bűnügyi újságírója, Gordon 
Zsigmond elgondolkodik 
azon, mi késztethet egy zsi-

dó lányt arra, hogy ilyen til-
tott foglalkozást űzzön? El-
kezd nyomozgatni, ám min-
denütt falakba ütközik. 
A szálak egyszerre visznek 
felfelé, a társadalom legfelső 
rétegeibe és le a mélységbe, 
a legalsó rétegekhez. Gor-
dont hajtja szimata és kíván-
csisága, és minél jobban el 
akarják ijeszteni, ő annál 
kitartóbban követi a nyomo-
kat. Nem tudja, kiben bízhat, 
nem tudja, kit milyen hátsó 
szándék mozgat, nem tudja 
– de nem is érdekli –, mikor 
milyen érdeket sért. Egy dol-
got akar csupán: megtalálni 
a lány gyilkosát, mert rajta 
kívül ez senkit sem érdekel.

Megjelenésekor a Buda-
pest noir meleg fogadtatás-
ban részesült mind az olva-
sók, mind a sajtó részéről: a 
legnépszerűbb és legolva-
sottabb portálok közül ket-
tőnél is bekerült a 2008-as év 
legjeinek sorába. A  Köny-
ves blog az „Év Meglepetésé-
nek” nevezte a könyvet, míg 
az Origo az „Év Legfonto-
sabb Könyvei” közt szere-
peltette.

Domonkos Béla 
szobrászi programja

Nem iktathatjuk ki vizs-
gálódásainkból azt a tényt, 
hogy a szorgalom és a követ-
kezetesség a tehetség része. 
Ez a tényező Domonkos Béla 
érdi szobrászművészre is 
érvényes, aki megszállott 
munkaáhítattal formálja al-
kotását, elképzeléseit. Nem 
könnyű életből emelkednek 
föl a szobrok.

1934-ben született Kispes-
ten, édesapja háborús bom-
batámadás áldozata lett. 
Egészen kisfiú volt még ak-
kor, amikor az Érden min-
denütt található mészkőből 
fejeket faragott. Közben 
éhezett és nélkülözött, de 
mindez csak megerősítette 
szobrászi hivatását. Laka-
tos segédlevelet szerzett, 
dolgozott évekig az érdi kő-
bányában – de a mintázás-
ról soha nem mondott le. Is-
kolája a múzeumlátogatás 
lett, melyhez Pátzay Pál 
mélyreható tanácsai járul-
tak.

Kiemelkedő nemcsak tu-
dása, szobrászi hivatásér-
zete, hanem önzetlensége is. 
Miközben anyagi nehézsé-
gekkel küzdött – Perczel 
Mór, Kazinczy Ferenc, Vö-
rösmarty Mihály, Latinka 
Sándor portréját adta aján-
dékba csepeli, érdi intézmé-
nyeknek. Apostag részére 
betonból készült Nagy Lajos 
képmása is társadalmi mun-
ka – 1972-ben avatták föl.

Szobrászgalériájának je-
lentős gyűjteményében ta-
láljuk Petőfi Sándorról, Mó-
ricz Zsigmondról faragott 
alkotásait, Kőrösi Csoma 
Sándor, Csuka Zoltán, 
Bortnyik Sándor arcképét. 
Fejlődése folyamatos, ezt 
igazolja Szapári Péter és 
Hamza bég történetét feldol-
gozó rézdomborítása, csa-
ládtagjairól készített pla-
kettsorozata. Kedvelt témái 
közé tartozik az állatfigu-
rák mintázása, melyek kö-
zül különösen a „Zsiráf” és 
a „Bölény” erőteljes szobrá-
szi megoldása tűnik ki. Fá-
radhatatlan, tehetséges 
munkásszobrász Domonkos 
Béla, olyan ember, aki ad – 
aki tevékenyen dolgozik Érd 
térformálásáért. Ritka hiva-
tásérzet fűti, fejlődése töret-
len. Vallomásos erővel írja: 

„Életemnek a szobrászi 
munka ad tartalmat, s bár 
még sokat kell tanulnom, a 
továbbiakban is mindent el-
követek kitűzött célom meg-
valósításáért”. Ez a cél, ez a 
plasztikai program nem 
más, mint a megyei táj érdi 
sarkkövének szobrászi gon-
dozása a társadalom segít-
ségével. Életművének tartós 
lendülete a mi figyelmünk-
re, szobortámogató segítsé-
günkre, megrendelésre vár.

Kelényi István 
arcképéhez

Ujjam-soványan érkezik, 
va lahonnan az érd-
parkvárosi szekér vájta 
utak végiről, a dombról, ahol 
gyűszűnyi szobában lakik 
köny veivel. Megérkezik 
olyan vékonyan, hogy még a 
legszűkebb ing is garabonci-
ás köpenyként lebeg utána. 
Föltartja egyik ujját és 
skandálva, ritmust paran-
csolva röpülni tanítja a kéz-
irat szavait. A fekete diplo-
matatáskából elővillantott 
verset – a legújabb és a le-
geslegújabb szerelemről. 
Csontok, csillagok és főként 
sistergő asszonymellek 
szökkenek elő a papírról; 
csodálkozik is az ember, ho-
gyan fért, hogy nem gyújtott 
tüzet ennyi mezítelenség ab-
ban a Kelényi-sovány kisbő-
röndben. Megérkezik ku-
szán, kifosztva, talán még a 
szemüvege is kisfiúsan pa-
naszos, de a vers „a szere-
lem áttetsző-törékeny” fész-
kéről beszél, allelujával kö-
szönti a földre szálló asszo-
nyokat, „éles kövek közt” is 
virágozni látja a lányokat, 
tudja, hogy a szerelemnek 
még az árnyéka is „csupán 
csillagfüst”, hogy az „iszo-
nyú” szerelem is fölemelhet 
a sárból, hogy valamikép-
pen mégis neki „lángol 
Francesca elérhetetlen gyö-
nyörű melle”.

Így aztán amikor elmegy, 
sosem kell félteni. A szépség 
küldötte ez a huszonnyolc 
éves elsőkötetes fiatalember 
(Bika és angyal c. verseskö-
tetét a Magvető Könyvkiadó 
adta közre), de a dunántúli 
Gyúróé is, a szülőfalucskáé, 
ahol viszont az emberi tar-
tást becsülik szépnek. Aki 
raktári segédmunkás, hi-
dászkatona és kocsikísérő 

minőségben próbára tette 
már a maga széplelkét, an-
nak a fájdalom: tűzedzés, 
habarcs. S akad másféle 
minta is a helytállásra: az 
írásaiban annyiszor meg-
idézett „példáséletű” öreg-
apa például, aki „most teme-
tőből vigyáz” reá, „esőt fi-
gyel pontos parasztszemé-
vel, csillagokból időt olvas”. 
Az elődök, s a „kék árvácska 
sebhely”, nagy- és kishaza 
adja az útravalót. A felelős-
séget s a megtartó hitet. S 
mindehhez a pannonhalmi 
gimnázium a latin szomjú-
ságot és oltást a teljességke-
resésre. Ősi szavakat az 
anyanyelvbe, s a hagyomány 
edénye, amely a személyes 
sorssal tisztelettudóan 
(vagy akár játékos tisztelet-
lenséggel) megtelhet. Rad-
nóti Miklós, Weöres Sándor 
és Pilinszky János kínálja 
az apai mintát. Kemény, fér-
fias építkezést, asszonyi ér-
zékenységet, pontosságot és 
perspektívát sugallva. Így 
aztán Kelényi a legéteri-
kusabb versében is földbe 
kapaszkodik. Költői tündök-
lését megfegyelmezi a való-
ság: a magát vizesen össze-
húzó kerti szék, az őszi kert 
zizegő szamovárja, a sár, a 
valahol becsukódott kapu, 
az ősök csonttenyere vagy a 
város: a fájdalom lámpaso-
ra.

Hogy Kelényi István mind-
eközben meg-megérkezik 
mondjuk az egyetemre, 
hogy irodalmat és művé-
szettörténetet tanuljon, 
hogy a Rádió külső munka-
társaként ügyelő, rendező-
asszisztens, műsorvezető, 
hogy dramatizál és fordít, 
hogy itt-ott cikkeket ír – 
mindez (legalábbis egyenlő-
re) a megélhetést biztosító 
kulissza. A játéktér, ame-
lyen a költő azt játssza, hogy 
máshoz is ért, mint a vers-
hez. Mert igazi élete a szín-
falak mögött zajlik: húsban 
és csontban és lélekben. 
Vagyis ott, ahol annak a 
népnek és tájnak parancso-
latai diktálnak, amely arc-
vonásait megrajzolta, s 
amelynek végül is elszámo-
lással tartozik

Kéri Mihály rajzai
Kéri Mihály 1949-ben szü-

letett Sárbogárdon. Szakkö-

zépiskolát végzett, járt a 
Dési Huber István és a vas-
utas szakszervezet képző-
művészeti körébe, a Nagy 
István csoport tagja, aki 
festői főiskolára készül, mi-
közben „civilben” az érdi 
művelődési ház főelőadója. 
Bár Érden, Budapesten, Da-
bason, Kiskunlacházán sze-
repelt kollektív tárlaton, sőt 
grafikáira díjat is kapott 
1972-ben az országos vas-
utas képzőművészeti kiállí-
táson és az idén a Nagy Ist-
ván csoport gyömrői tárla-
tán, művészi életrajza most 
kezdődik. Művekkel írja.

Tájékozott. Tudja, hol és 
mit hagyott abba Kondor 
Béla, s Kéri Mihály szeretne 
felnőni a feladathoz, melyet 
Kondor Béla kezdeményezé-
sei nyomán Rékassy Csaba, 
Bálványos Huba, Szabados 
Árpád végez.

Mintegy ezer rajzát szór-
ta el a világban, adta bará-
tainak, ismerőseinek, akik-
nek otthonában e lapok kép-
zőművészeti háttérré álltak 
össze. Rajzai nem csak vo-
nalak; töprengését is tartal-
mazzák Lear király végső-
kig kiélezett szenvedésének 
hősiesen vállalt átmenetei-
ről, Stevenson és Camus 
köny veit kíséri, Petőfi 
egyik, számára megnyíló 
arcát keresi a vonalak ösz-
szefüggő labirintusában. 
Értékes szerkezeti megol-
dás A festő és az Üstökös, 
ahol afféle elszánt rajzi ga-
rabonciásként Rembrandt 
örökségét gondozza a  kom-
pozíció le nem zárt határai-
ban. Ez a nyitottság ered-
ményezi Örkény István Tó-
ték című nagy sikerű művé-
hez készült „találó” doboza-
it, mely grafikai hozzászó-
lás egy viharos hatású film-
ben is továbbpergett kisre-
gényhez. Nem foglya eszkö-
zeinek, hanem társa és szö-
vetségese, ezért várjuk, 
várhatjuk Kéri Mihály 
csöndben kezdődő életmű-
vének szívós terjedését, 
megújhodását.

Szepes Gyula érdi 
műtermében

Amikor minden helyi ér-
téket számba veszünk, a 
fényszóró megáll Érden, 
ahol Szepes Gyula született 
1902-ben. Rippl-Rónai Jó-

zsef ajánlotta a Képzőművé-
szeti Főiskolára, melyet 
1930-ban végzett el Glatz 
Oszkár tanítványaként. Ő 
volt az, aki 1945-ben meg-
alapította a Csepel Vasmű-
ben az azóta hírnevessé vált 
képzőművészeti szakkört. A 
hatvanas évek elején hosz-
szabb ideig tartózkodott Pá-
rizsban, ahol kiállítása is 
nyílt, melynek anyagát ké-
sőbb Budapesten is bemu-
tatták. A festés mellett a te-
hetségápolás is fontos része 
életművének, 1963 óta veze-
ti az érdi Nagy Balogh Já-
nos szakkört. Része van 
abban, hogy több amatőr lé-
pett elő művészjelöltté, s ké-
sőbb kész festővé, szobrász-
szá.

Idézzük önvallomását: 
„Hűséges vagyok a termé-
szet iránt, az impresszio-
nizmusból indultam ki, 
színben és vonalban transz-
ponálom a látott motívu-
mot.” Mindez csak kiindu-
lás. Szepes Gyula érzéke-
nyen figyeli a számára fel-
táruló világot, mely zsúfolt 
konyhasarokkal, téglagyári 
csillésekkel, odvas fatör-
zsekkel, Százhalombatta 
éjszakai fénylátomásával 
jelentkezik. Érdeme, hogy e 
monumentális ipari környe-
zet éjszakánként felvillanó 
színkristályát megörökítet-
te. Nem ártana, ha ebben a 
körben tájékozódna tovább, 
hiszen a téli Érd, a Dunánál 
fürdőzők, a szentendrei 
háztetők kicsit festői múlt-
ját jelentik, de Százhalom-
batta tágasan panorámikus 
és feszülten gyülekező labi-
rintusa fejlődésének is tar-
talmas fogódzója lehetne. 
Annál is inkább, mivel Sze-
pes Gyula nem fukarkodik a 
harsogó tónusok alkalma-
zásával, s ezt az önmagából 
is nyíló karaktert a „klasz-
szikus ipari táj”-já bővült 
környezet állandó látványa-
ként, heroikus pompával 
szolgáltatja.

Portréiban egészséges 
természetlátással jegyzi fel 
a figura külső megjelenésé-
nek tartozékait, de ügyel 
arra is, hogy jellemző tár-
gyakkal hírt adjon a modell 
sajátos hangulatáról.

Szepes Gyula hetven esz-
tendő határát elhagyva is 
frissen, fiatalos energiák-
kal törekszik művészi ambí-
cióinak teljes és maradék-
talan kibontakoztatására. 
Megérdemli a kincsszerző 
állapotot, s bizton tudjuk, 
hogy az ősszel nyíló érdi ki-
állításán életművének ezt a 
haladási irányát összegez-
hetjük.

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap, 1975

Alkotók Pest megyében



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.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail:  
erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10–18 óráig

Leltár2

Homolya Gábor képzőművész 
kiállítása
Megtekinthető április 23-ig

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

Április 4., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19:30  A Lady és az útonálló 

színes, angol kalandfilm Fsz: Hugh Grant
21:10  Polgár-társ ism. vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
21:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 

51. rész ism.
22:35  Fogadóóra ism. kérdezzen a 

polgármestertől
23:05  Mozgás ism. sport magazin
23:35  Fény-Kép ism. kulturális magazin
0:05  Párbeszéd ism. beszélgetés aktuális 

témákról
0:20  Híradó ism.
Április 5., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 

52. rész
20:55  Lukin László Alapfokú Művészeti 

Iskola 50 éves jubileumi hangverse-
nyének ismétlése

22:55  Fény-Kép kulturális magazin
23:25  Mozgás sport magazin
23:55  Polgár-társ ism. vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
00:25  Párbeszéd ism. beszélgetés aktuális 

témákról
00:40  Híradó ism.
  Április 6., SZERda
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin

20:00  Szívzűr színes magyar játékfilm 
R:Böszörményi Géza

21:25  Vámos Miklós beszélgető műsora 
52. rész ism.

22:20  Polgár-társ ism. vallás, nemzetiség, 
civil társadalom

22:50  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:20  Érdi Panoráma ism. heti események 

összefoglalója
23:50  Mozgás ism. sportmagazin
0:20  Párbeszéd ism. beszélgetés aktuális 

témákról
0:35  Híradó ism.
Április 7., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19.30  Fogadóóra ism. Kérdezzen a 

polgármestertől
20.00  Sztárportré 40. rész
20:30  Kézilabda-mérkőzés ism. Siófok 

KTC–Érd
22:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
22:30  Érdi Panoráma ism. heti események 

összefoglalója
23:00  Mozgás ism. sportmagazin 
23:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
23:45  Híradó ism.
Április 8., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19:30  Tea két személyre 53. rész
20:00  Felhőjáték színes, magyar filmdráma, 

R: Maár Gyula
21:30  Híradó ism.
21:45  Párbeszéd ism. beszélgetés aktuális 

témákról

22:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
22:30  Mozgás ism. sportmagazin
23:00  Fogadóóra ism. kérdezzen a 

polgármestertől
23:30  Tea két személyre 53. rész ism.
0:00  Párbeszéd ism. beszélgetés aktuális 

témákról
0:15  Híradó ism.
Április 7., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma A heti események 

összefoglalója
19.30  Globo Világjáró 16. rész
20.00  Polgár-társ ism. vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
20:30  Sztárportré 40. rész ism.
21:00  Mozgás sportmagazin
21:30  Érdi Panoráma ism. heti események 

összefoglalója
22:00  Szívzűr ism. színes magyar játékfilm 

R:Böszörményi Géza
23:25  Fogadóóra ism. kérdezzen a 

polgármestertől
23:55  Érdi Panoráma ism. heti események 

összefoglalója
Április 8., VaSÁRNaP
19:00  Érdi Panoráma ism. heti események 

összefoglalója
19.30  Tea két személyre 52. rész ism.
20.00  Polgár-társ ism. Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
20:30  Felhőjáték színes, magyar filmdráma, 

R: Maár Gyula
22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  Fogadóóra. kérdezzen a polgármes-

tertől
23:00  Polgár-társ vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
23.30  Érdi Panoráma A heti események 

összefoglalója
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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 ren-
dezvény előtt 1 órával.

PROGRAM

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák 
cseréje, vására.
Április 9-én, szombaton 9–12 óráig

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

KIÁLLÍTÁS

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

FOTÓGALÉRIA
Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása
Megtekinthető április 4-től

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Ivony  Judit kerámiakiállí-
tása
Megtekinthető április 4-től

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.

EZOTÉRIKUS ÉS 
EGÉSZSÉGMEGÖRZŐ KLUB
A klub vezetője: Princz Péter, 
06 20 916 5508
Minden páros héten csütörtökönként 17 
órától

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

I R OD A L O M K E D V E L Ő K 
KLUBJA
Felolvasás, a Yosa Buson 
haikuíró-pályázat meghir-
detése
Április 8-án, pénteken 15.30 órakor

KERTBARÁT KÖR
Medvehagyma túra (teleko-
csival)
Találkozó: Szepes Gyula Mű-
velődési Központ parkolója
Előzetes jelentkezés szüksé-
ges! Tel: 06 30 5494 230
Április 10-én, vasárnap reggel 8 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden harmadik szombaton 10 órától

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

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától

ELŐZETES

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

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.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 köz-
reműködésével
Dr. Kubassek János: Mozai-
kok a Magas-Tátrából
A Tátra magyar feltárói, ter-
mészettudósok, kutatók, 
hegymászók
Április 12-én, kedden 17 órakor

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
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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlé-
kére.
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezmé-
nyes jegy ára 500 Ft, tárlat-
vezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR

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

Könyvválogatás kertészke-
dőknek
Március 30-tól

A Poly-Art Alapítvány pódi-
umestje
Kajtár László és Márkus Jó-
zsef képzőművészet, dr. Kará-
csony István és Kósa Márta 
irodalom
Április 6-án, szerdán 17 órakor

Kudlik Júlia és Szvorák Ka-
talin
Szeretettel című lemezének 
bemutatója
Április 9-én, szombaton 15 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

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

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

33
88

13 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

33
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79

Retro Buli a

Április 2., szombat 19 óra!
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Tájékoztatjuk kedves ügy-
feleinket, hogy a lakosság 
számára idén rendszeresí-
tett szelektív hulladékgyűj-
tők kiosztásának első sza-
kasza végéhez ért. Március 
31-ig az ÉTH Sas utcai telep-
helyén az előzetes értesí-
tések alapján a folyamatos 
kiosztás befejeződött.
Április hónapban azonban 
a hét alább meghatározott 
napjain mindazok, akik 
bármely okból nem tudták 
eddig átvenni a kukákat, 
személyesen vagy megha-
talmazottjuk útján a hónap 
végéig megtehetik ezt.
az átvételre szolgáló 
napok: kedd–csütörtök 
9–18 óra között, illetve 
pénteken 12–18 óra kö-
zött.
Cím: Érd Sas utca 2.
A kukák használatával kap-
csolatban az alábbiakra hív-
juk fel mindenki figyelmét.
Az eddig is használt ha-
gyományos, kommunális 
hulladék gyűjtésére szol-
gáló kukákba tilos olyan 
hulladékot gyűjteni, ami 
a szelektív kukákba való 
(műanyag, illetve papír). Ezt 
munkatársaink szúrópróba-
szerűen ellenőrizni fogják 
és a szabálytalan kukahasz-
nálat esetén megtagadhat-
ják a hulladék elszállítását. 
Értelemszerűen a szelektív 
kukákba is tilos a nem azok-
ba való hulladékok gyűjté-
se.
A szelektív kukák ürítése 
eltér a régi kukák heti gya-
koriságú ürítésétől. Azokat 
a múlt évben a zsákos sze-
lektív gyűjtés indulásakor 
megküldött tájékoztatóban 
jelzett időpontokban, havi 
egy alkalommal ürítjük. 
Kérjük, hogy a szelektív já-

rat napján mindkét szelek-
tív kukát (amennyiben van 
benne elszállítani való tar-
talom) rakják ki az ingatlan 
elé. Azokat egymástól füg-
getlen járat külön-külön ürí-
ti, ezért előfordulhat, hogy 
nem egyszerre érnek oda az 
autóink az adott ingatlan-
hoz. Ha ezzel kapcsolatban 
kérdések merülnének fel, 
kérjük, tájékozódjanak az 
ÉTH honlapján, e-mailben 
(ugyfelszolgalat@eth-eth.
hu) telefonon (06 23 522 
600), levélben (2030 Érd, 
Sas utca 2.), vagy ugyan-
ezen a címen személyesen.
A szelektív kukák haszná-
lata során javasoljuk, hogy 
a belekerülő papírt vagy 
műanyagot tömörítsék, 
hogy több férjen bele. A ki-
ürült műanyag palackokat 
a kupak lecsavarása után 
laposra lehet taposni és 
így sokkal több elfér belő-
le ugyanazon a helyen. Ha 
mindezek ellenére nem fér 
bele több, kérjük, hogy bár-
hol beszerezhető átlátszó 
műanyag zsákban helyez-
zék azokat ki a gyűjtési na-
pon a szelektív kukák mellé. 
Az így kihelyezett, külön 
gyűjtött papír és műanyag 
hulladékot korlátlan meny-
nyiségben elszállítjuk.
Kérjük, hogy a helyi sajtó-
ban és a közösségi oldala-
kon folyamatosan kövessék 
figyelemmel tájékoztató-
inkat és közleményeinket, 
hogy minél zökkenőmen-
tesebben sikerüljön átáll-
nunk az év során az új hulla-
dék-begyűjtési rendszerre.
TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁ-
RoSUNK TISZTÁNTaR-
TÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZE-
TÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!

Az ÉTH Sajtószolgálata

TÁ JÉKOZTATÓ
a szelektív hulladékgyűjtő 

kukák használatáról
és további átvételéről

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 szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § (1) 
bekezdése értelmében az általá-
nos iskolába történő felvételről 
vagy átvételről az iskola igazga-
tója dönt. Döntését írásban közli 
a szülővel. A  felvételi kérelem 
elutasításáról határozatot hoz. 
A  felvétel elutasítása esetén a 
szülőnek joga van az elutasító 
határozat kézhezvételétől szá-
mított 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelem-
re hivatkozással – jogorvoslattal 
élni. Fellebbezését a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

területileg illetékes Tankerületi 
Igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kö-
telező felvételt biztosító körzetes 
iskolába kívánja gyermekét be-
íratni, és a választott iskola a gyer-
mek felvételét elutasító döntést 
hoz, a szülő a gyermekét a dön-
tés jogerőre emelkedését követő 
5 napon belül köteles beíratni a 
kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára.
2016. március 8.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése az önkor-
mányzat által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
40/2011. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet 11. § (1) bekezdése sze-
rint az „Év Családja Díj” annak az 
Érden élő családnak adományoz-
ható, amelynek tagjai mindenna-
pi életükkel, munkálkodásukkal, 
gyermekeik nevelésével, tanítta-
tásával, családtagjaik gondozásá-
val, közéleti szerepvállalásukkal 
is példaként állíthatók a város 
közössége elé.
Az Év Családja Díj odaítélésére a 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság tesz javaslatot figyelembe 

véve az „Ága-Boga Nagycsalá-
dosok Érdi Egyesülete”, a polgár-
mester, a városban élő nagykorú 
polgárok, intézmények, civil 
szervezetek, nemzetiségi önkor-
mányzatok javaslatát.
Benyújtási határidő: 2016. 
március 31.
Az elismerések adományozásá-
ról a Közgyűlés az áprilisi ülésén 
dönt.
A javaslatokat a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságnak cí-
mezve a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájára kell benyújtani. 
(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

F E L H Í V Á S
„Az Év Családja Díj” odaítélésére

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
Interneten: 

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

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

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 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.
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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

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

aZ ÓVodaI BEÍRaTÁSRÓl 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

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

aZ ÓVodaI BEÍRaTÁSRÓl

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!

MEGEMlÉKEZÉS
A Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület idén is 
megemlékezik a holokauszt érdi áldozatairól.
A megemlékezés helye az Ófalusi zsidóteme-
tőben lévő Holokauszt emlékműnél lesz 2017. 
április 17-én vasárnap, 11 órakor.
Tisztelettel meghívjuk minden megemlékezni 
akaró honfitársunkat.

Hidasi Endre elnök

Személyre szabott segítséget kapnak azok a fiatalok, 
akik bekapcsolódnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. 
a program célja, hogy minél kevesebb időt töltsenek a 
fiatalok munkanélküliségben, inaktivitásban vagy ta-
nulás nélkül.

A kormány az Ifjúsági Ga-
rancia Rendszert tekinti a 
fiatalok foglalkoztatását elő-
segítő elsődleges eszköznek 
– hangsúlyozta a program-
mal kapcsolatban Tarnai Ri-
chárd. A kormánymegbízott 
elmondta, hazánkban 2015. 
évben vezették be az Ifjúsági 
Garancia Rendszert, amely-
nek célja a fiatalok foglalkoz-
tatásának növelése, a mun-
kanélküliség csökkentése.
A program lényege, hogy a 
nem foglalkoztatott fiatalok 
minél kevesebb időt töltse-

nek munkanélküliségben, 
inaktivitásban vagy tanulás 
nélkül, valamint személyre 
szabott segítséget kapjanak 
a munkaerő-piaci helyzetük 
javításához.
A fiatalok számára orszá-
gosan egységesen a járási 
hivatalok foglalkoztatási 
osztályai szolgálnak az Ifjú-
sági Garancia Rendszerébe 
való belépési pontként. Pest 
megyében a foglalkoztatási 
osztályok munkatársai meg-
határozott időn belül vala-
milyen konkrét lehetőség 

felajánlásával nyújtanak se-
gítséget az elhelyezkedésre, 
képzésre.
A szakképzetlen fiatalok ese-
tében a projekt elsősorban a 
gazdaság igényeinek meg-
felelő szakképesítés meg-
szerzésére, a szakképzett 
fiataloknál a munkatapasz-
talat megszerzésére, illetve 
az elhelyezkedésre helyezi a 
hangsúlyt.
A program többek között 
lehetővé teszi a fiatalok 
számára, hogy támogatott 
képzésben, támogatott fog-
lalkoztatásban, vállalkozóvá 
válás támogatásában, mun-
kába járás támogatásában, 
lakhatási támogatásban, el-

helyezkedést elősegítő szol-
gáltatásokban részesüljön.
A program megyei részle-
teivel kapcsolatos további 
információt a Pest Megyei 
Kormányhivatal Foglalkozta-
tási Főosztályán lehet kérni, 
valamint a lakóhely szerint 
illetékes Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának 
munkatársai is tudnak felvi-
lágosítást nyújtani.
Az „Ifjúsági Garancia a Közép-
magyarországi régióban” 
elnevezésű, VEKOP-8.2.1-15 
kódszámú kiemelt projekt a 
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium irányítása alatt, az Eu-
rópai Szociális Alap valamint 
a nemzeti társfinanszírozás 
támogatásával valósul meg.

Senior Mentor 
Program

A Civil Vállalkozások köz-
hasznú szervezet 55 év fe-
letti felnőtteket keres, hogy 
– mint mentorok és oktatók 
– az olvasás elsajátításában 
segítsenek a helyi általános 
iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Men-
tor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diák-
nak, hogy sikeresen vegye 
a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapat-
ban más idősebb felnőttek-
kel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat 
nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Program a fiatalok foglalkoztatásának növelésére
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Kézműves foglalkozáso-
kat indított gyerekeknek a 
Magyarok vásárát is szer-
vező Éltető Értékeinkért 
Egyesület. Márciusban a 
húsvétra készültek, április-
ban szőnek, nemezelnek 
majd.

Tudnak-e nemezelni, 
csuhét fonni, faragni, gyer-
tyát önteni vagy akár csak 
hímezni is a mai gyerekek? 
Egyáltalán, érdekelnek-e 
valakit ezek az ősi mester-
ségek, amelyeket a régi 
gyerekek olyan magától ér-
tetődően űztek, mint ahogy 
a maiak az érintőképernyőt 
nyomkodják? A jelek sze-
rint igen: az Ékes Műhely 
foglalkozásokra egyre több 
gyerek látogat el csütörtö-
könként, hogy az Éltető Ér-
tékeinkért Egyesület tagja-
itól – kézművesektől, nép- 
és iparművészektől – elles-
sék a régi fortélyokat. 
A csütörtöki alkalmaknak 
a Parkvárosi Közösségi 
Ház ad otthont, a résztve-
vőktől mindössze 300 forint 
támogatói hozzájárulást 
kérnek, ebből biztosítják az 
alapanyagokat, eszközö-
ket.

– Régóta szerettük volna 
megtanítani ezeket a régi 
technikákat a gyerekeknek, 
és februárban lehetőségünk 
nyílt rá, hogy elindítsuk fog-
lalkozásainkat. Először 
csak négyen jöttek el, aztán 
egyre többen és többen – 

tudtuk meg Nagyné Kettler 
Erzsébettől, aki a március 
24-i foglalkozáson, ahol töb-
bek közt a tojásfestésé volt a 

főszerep, a gyertyaöntés for-
télyaiba avatta be a gyere-
keket. – A március a húsvéti 
készülődésről szólt, április-
ban szövünk, nemezelünk 
majd – tette hozzá.

– Nagyon érdekes dolgo-
kat tanulunk itt. Múltkor 
varrtunk, hímeztünk, amit 
eddig még nem nagyon csi-
náltam, legfeljebb egy kicsit 
technikaórán – mondta egy 
hatodikos kislány, aki min-
den alkalomra eljön.

– Amikor vége egy-egy 
foglalkozásnak, van, aki 
megkérdezi: jövő héten is 
lesz? Mire azt válaszolom: 
igen, minden csütörtökön, 
iskolai szünetben is – mond-
ta búcsúzóul Nagyné 
Kettler Erzsébet. n Á. K.

A 38 éves hajóskapitány 
áprilisban, egy kizárólag 
erre az útra tervezett vízi jár-
művel világ körüli útra indul 
a súlyos, ritka betegségben 
szenvedő gyermekek megse-
gítéséért. A tervezett ötven-
ből már közel negyven szpon-
zort sikerült megnyernie dé-
delgetett álma megvalósítá-
sához.

Jelenleg a hajó megépítése 
a projekt legfontosabb moz-
zanata, így a vitorlázó Lég-
rádi Márk ezzel tölti minden 
idejét. Egy tököli csarnok-
ban, éjt nappallá téve, saját 
kezűleg készíti a hatalmas 
vitorlást, amellyel idén ápri-
lisban egy olyan földkerülési 
útra készül, amellyel nem-
csak élete nagy kalandját 
szeretné megvalósítani, ha-
nem a súlyos, ritka betegség-
ben szenvedő gyermekek 
gyógyulásáért is tenni akar.

– Szeretném bemutatni azt, 
hogy akaraterővel, sok mun-
kával, céltudatossággal, egy-
más iránti szeretettel képe-
sek vagyunk megvalósítani 
az álmainkat. Én nem a meg-
szokott gyors és kényelmes 
útvonalat akarom követni, de 
biztonságos, kikötőről kikö-
tőre haladó, s nem időfüggő 
földkerülést tervezek – nyi-
latkozta lapunknak a hajós-
kapitány.

Mivel mindig fontos volt 
számára az önzetlen segít-
ségnyújtás, a saját eszközei-
vel jótékonykodott: 2006-tól 
sérült gyermekeket kezdett 
el vitorlázásra oktatni, s már 
ekkor körvonalazódott ben-
ne egy világ körüli hajózás 
gondolata. Azt tervezte, hogy 
egy mozgáskorlátozott lány-
nyal, 160 nap alatt megkerü-
lik a Földet, de akkor a főtá-
mogató kihátrált a projekt 
mögül, így meghiúsult az uta-
zás. Ebből okulva Légrádi 
Márk a mostani elképzelésé-
hez nem egyetlen főtámoga-
tót, hanem legalább ötven 
szponzort igyekszik meg-
nyerni, s mint megtudtuk, 

már majdnem negyven támo-
gató felsorakozott a jótékony-
sági földkerülési terv mögé.

Tervei szerint az „Egy or-
szág egy gyermekért” prog-
ram keretében adományokat 
gyűjt azoknak a családok-
nak, amelyekben olyan ritka 
betegségben szenvedő gyer-
mekek élnek, akiknek az 
egyetlen reménye egy külföl-
di beavatkozás, amit hazánk-
ban még nem végeznek el. 
Ahol kiköt, felveszi a kapcso-
latot az ott élő magyarokkal 
és jótékonysági gyűjtést 
szerveznek a beteg gyerme-
kek javára. Így találkozik a 
„nagy kaland” a karitatív cél-
lal, a segítő szándékkal. Kér-
désünkre, hogyan edzi ma-
gát, kifejtette: a hajó építésé-
nél meggyőzőbb, hatéko-
nyabb felkészülést el sem tud 
képzelni! Gyakran késő éj-
szakáig dolgozik a vitorlás 
belsejében, ahol csaknem 40 
fok hőséget kell elviselnie a 
védőruházatban, s gyakran 
csak különféle „tornamutat-
ványokkal” éri el a kívánt fe-
lületeket. Eközben a hajójá-
val is jól „összecsiszolódik”, 
így nemcsak erőnlétben, de 
lélekben is ráhangolódik a 
nagy kalandra.

Bővebb információ: www.
foldkerules.hu

n BÁlINT EdIT

Origami, zenefelismerés, 
csukott szemmel rajzolás, 
versírás, seprűs labdahaj-
tás és még számtalan mó-
kás ügyességi és fejtörő já-
ték szerepelt a XVIII. Óvo-
dai Szakmai Napokat lezá-
ró vetélkedőn, amin az érdi 
óvodapedagógusok vettek 
részt.

A szakmai napok minden 
esztendőben az Ovi-tudi ve-
télkedővel záródnak, amit 
az előző évi versenyt meg-
nyerő tagóvoda rendez. 
Idén a Meseház ovin volt a 
sor, ebben az intézményben 
– jobban mondva még a régi 
Gyula utcai óvodában – ren-
dezték tizennyolc éve az 
első ilyen vetélkedőt, míg az 
új ovi életében ez volt az 
első Ovi-tudi.

– Mindazt próbára tesz-
szük, amit a gyerekekben 
fejlesztünk: az ügyességet, 
emlékezetet, kreativitást. 
A vetélkedő központjában 
természetesen a játék áll, 
ahogy az óvodáéban is – 
mondta lapunknak Budai 
Mária tagóvoda-vezető.

– Míg a szakmai napokon 
rengeteg tudással, ismeret-
tel gyarapodtunk, ez a nap 
már a jókedvről szól, arról, 
hogy a kollégákkal együtt-
működve mutassuk meg ön-
magunkat. Ez arra is jó al-
kalom, hogy a különböző 
intézményekből érkező óvó-
nők elbeszélgessenek egy-
mással, amire egyébként 
kevés mód nyílik – tette 
hozzá az intézményvezető.

A vándorserlegért – ami, 
óvodáról lévén szó, nem 

más, mint egy nagy 
plüssnyuszi – idén öt, há-
rom-három fős csapat ver-
sengett; az első helyezett a 
Szivárvány óvoda lett. 
A hagyományoktól eltérő-
en nem ez az ovi rendezi jö-
vőre a vetélkedőt, hanem 
az, amelyik a legkevesebb 
pontszámot érte el – ebben 
még a verseny előtt állapod-
tak meg az óvodák.

Nemcsak az Ovi-tudit, 
hanem a szakmai napokat 
illetően is lesznek változá-
sok: mint Simonics Gabri-
ellától, a Szivárvány veze-
tőjétől és a szakmai napok 
koordinátorától megtud-
tuk, az óvodai tömb tagin-
tézmény-vezetőivel már be-
szélgettek arról, hogy ideje 
volna megújítani a rendez-
vénysorozatot: lerövidíte-
nék az időtartamát (ami ál-
talában 3–4 hét), az előadá-
sokat viszont konferencia-
jelleggel tartanák, hogy 
minél több óvónő részt ve-

hessen rajtuk. Szeretnének 
sportversenyt is rendezni a 
kollégáknak, és természe-
tesen továbbra is alkalmuk 
nyílna az óvodáknak saját 
jó gyakorlataik bemutatá-
sára. n ÁdÁM

Tavaly óta javult a helyzet az illegális hulladékle-
rakást illetően, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ne lenne szükség a szorgos kezekre: minden 
önkéntest várnak az április végi TeSzedd! város-
takarító akcióban, amit idén is Macsotay Tibor, a 
polgárőrség vezetője koordinál.

Hatodik alkalommal 
rendezi meg az Országos 
Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóság az országos 
TeSzedd! akciót, amely-
nek keretében önkénte-
sek vállalkozhatnak 
egy-egy szemetes terü-
let, városrész megtisztí-
tására.

Érd minden esztendő-
ben csatlakozott a moz-
galomhoz, sőt, települé-
sünkön rendszerint nem-
csak egy, hanem két vá-
rostakarító akciót is tar-
tanak egy esztendőben. A ta-
valy tavaszi szemétszedés 
kiemelkedően sikeres volt: 
húsz helyszínen mintegy hét-
száz ember körülbelül 400 
köbméter szemetet szedett 
össze – tudtuk meg Macsotay 
Tibortól, az akciót koordiná-
ló polgárőrség elnökétől, aki 
úgy látja: az elmúlt egy évben 
javult a szeméthelyzet, leg-
alábbis egyes környékeken.

– A minap végigjártuk a 
korábban rendkívül szeme-
tes ófalusi részeket (Mélyút, 
Sugár út), és azt tapasztal-
tuk, hogy megszűntek a lera-
katok. A kápolnához vezető 
Csősz utcát az ÉKFI-vel közö-
sen megtisztítottuk, így most 

ez a rész is rendezett. Tavaly 
40 tonna mennyiségben ho-
zattunk kőtömböket, ame-
lyekkel lezártuk a kiserdő 
bejáratát a Visegrádi utca 
végénél, így ez a korábban 
rendkívül szemetes rész 
most tiszta. Következő lépés-
ként a Tárnoki út végét sze-
retnénk kővel lezárni, hogy a 
lovardával szomszédos kis-
erdőt ne szennyezzék tovább 
az illegális hulladéklerakók 
– mondta a polgárőrség veze-
tője.

A pozitív változások dacá-
ra az április 28. és május 1. 
közötti TeSzedd! akcióban 
szükség lesz a szorgos ke-
zekre. Aki szívesen részt 

venne a várostakarításban, 
április 18-án éjfélig jelentkez-
het a www.szelektalok.hu/
teszedd weboldalon. Az érdi 
várostakarító akciót idén is 
Macsotay Tibor koordinálja, 
aki arra kéri a szerveződő 
csoportokat, hogy ne csak az 

országos rendezvény 
honlapján regisztrálja-
nak, hanem nála is je-
lentkezzenek a 30 200 
0890 vagy a 30 621 2596 
telefonszámon, hogy idő-
ben meg tudják rendelni 
a szükséges számú kon-
ténert, amiben az össze-
gyűjtött hulladékot el-
szállítják majd.

Bár tavaly rekordot 
döntött a résztvevők szá-
ma, várhatóan idén is 
sok jelentkező lesz; az 
Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat már jelezte, 

hogy szeretnének csatlakoz-
ni a mozgalomhoz. A diákok 
számára ez azért is vonzó 
program lehet, mert a sze-
métszedéssel öt óra közössé-
gi szolgálatot teljesíthetnek a 
kötelező ötvenből. Az Érdi 
Környezetvédő Egyesület is 
csatlakozik az akcióhoz: az 
Iparos utca–Ötvös utca talál-
kozásánál gyűjtik majd a hul-
ladékot, április 30-án 9 órá-
tól. A körülbelül délig tartó 
program első fél órájában 
Halász Antal, a Pilisi Park-
erdő Zrt. egyik munkatársa, 
egyesületük tagja mutatja 
majd be a terület állat- és nö-
vényvilágát.

n ÁdÁM KaTalIN

Ősi mesterségek, 
mai gyerekek

Nagycsütörtökön többek közt 
a tojásfestésé volt a főszerep: 
viasszal, zsírkrétával kerültek 
fel a motívumok a megfőzött 
vagy kifújt tojásokra

Légrádi Márk saját kezűleg építi a hajóját

Föld körüli út a 
beteg gyerekekért

Légrádi Márk éjt nappallá téve, 
saját kezűleg készíti a hatalmas 
vitorlást

Óvó nénik játék közben

Az Ovi-tudi győztese a Szivár-
vány óvoda csapata lett

Várostakarítás április végén

Ismét indul a TeSzedd!

Tavaly húsz helyszínen mintegy hétszáz em-
ber kb. 400 köbméter szemetet szedett össze
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Jogi problémája, kérdése van? Segítségre,
megbízható tanácsra lenne szüksége?

Jöjjön el hozzánk személyes jogi tanácsadásra, előzetes
egyeztetés alapján ügyvédi irodánkba vagy hétfőnként
17–18 óra között az Érdi Ipartestület TESCO bevásárlóköz-
pontban lévő irodájába.

Főként az alábbi jogi területeken és
kérdésekben tudunk segítségére lenni:
• Cégjogi, vállalkozással kapcsolatos kérdések
• Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések
• Ingatlanokkal kapcsolatos kérdések
(adásvétel, egyéb jogügylet)
• Örökléssel kapcsolatos kérdések
• Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos kérdések
• Munkajogi kérdések

Bízunk benne, hogy hamarosan a segítségére lehetünk!
Dr. Tóth Ügyvédi Iroda

2049 Diósd,Pelikán u.25. • 36-70/2266197

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

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

Vásároljon weBáruházunkBan!

www.epitoanyag-center.hu
1211 Budapest, Mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
Tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

kedVezményeinkről és szállításról érdeklődjön irodánkBan!

• Bádogos termékek széles választéka
• Gipszkarton rendszerek
• OSB
• Tetőfedő anyagok – kiegészítők, cserepek
• Hő-, hang-, vízszigetelések
• Bitumenes szigetelőanyagok
• Térkövek, burkolatok
• Kerti vízelvezető rendszerek
• Nyílászárók
• Falfestékek
• Falazóanyagok, vakolórendszerek
• Falburkolatok
• Kéményrendszerek

KiviTelezéST iS vállaluNK!
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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.

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=0,039 W/mk!

λD=0,031 W/mk
5 cm 399 Ft/m2

10 cm 799 Ft/m2

15 cm 1199 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

Gipszkarton

kőzetGyapot

λD=0,035 W/mk!
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Egy kezelés tartalmazza:
Kavitációs zsírbontás+Vákuumos 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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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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560Ft

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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A válogatott szünet után 
folytatódtak a női kézilabda 
NB I küzdelmei, az ÉRD a 
bajnoki címvédő FTC-Rail 
Cargo Hungariától drámai 
hajrában kapott ki 27–26-ra, 
majd remek végjátékkal ver-
te a Fehérvár KC-t 32–23-ra.

ÉRD–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

Remekül kezdett az ÉRD a 
bajnoki címvédő FTC ellen a 
bajnokság 19. fordulójából el-

halasztott mérkőzésen. Sza-
bó Edina lányai 5–2-re lép-
tek el alig hat perc játék után, 
majd a Fradi felébredt és for-
dított, a szünetre pedig egy-
gólos előnnyel vonult. A for-
dulás után ismét állva hagy-
ták ellenfelüket Janurik 
Kingáék, akik két góllal 
megléptek. A hajrá előtt 21–
20-ra vezetett az ÉRD, de ezt 
követően 22–25-re lépett meg 
Elek Gábor együttese. Úgy 
tűnt, hogy a hátrányt öt perc-
cel a vége előtt már nem tud-

ja ledolgozni az ÉRD, de 
Klivinyi Kinga zsinórban 
négy gólt szerezve vissza-
hozta a reményt. A végjáték-
ban Lukács Viktória két 
hétméterest is kiharcolt övé-
inek, igaz, mindkettő véle-
ményes ítélet volt. A második 
szituációnál Klivinyi Kinga 
épphogy hozzáért Lukács 
derekához, aki ezután na-
gyot esett és jött a büntető, 
amely beállította a 27–26-os 
végeredményt, mivel a túlol-
dalon egy kettős belül-
védekezés nem ért hétméte-
rest...

A Győri Audi ETO KC után 
egy újabb topcsapat bajszát 
ráncigálta meg az ÉRD, 
amely minimum egy pontot 
érdemelt volna.

ÉRD–Fehérvár KC
Jó kezdés után egy kis visz-

szaesés, röviden így jelle-
mezhető az ÉRD–Fehérvár 
meccs első tizennyolc perce 
érdi szempontból. Szabó Edi-
na csapata 5–3-ról került 
9–6-os hátrányba, de a tizen-
nyolcadik perctől a szünetre 
kétgólos előnyt kovácsoltak 
az érdi lányok (15–13). A má-
sodik félidőben Tilinger Ta-
mara hozta fel övéit egy gól-
ra, majd egészen a 48. percig 
egymást váltották a gólok, az 
ÉRD ellépett kettővel, a Fe-
hérvár feljött egyre. A meccs 
előtt is azt lehetett gondolni, 
hogy az ÉRD lesz a fáradtabb 
csapat, hiszen három nap 
alatt második meccsét ját-
szotta, míg az FKC három 
hete erre a találkozóra ké-
szült – aki így gondolta, az 

nagyot tévedett. Az elsőhöz 
hasonlóan a második félidő 
utolsó tizenkét percét is na-
gyon megnyomta az ÉRD. 

Ezt az etapot 10–2-re hozták 
Kisfaludy Anették, akik vé-
gül sima győzelmet arattak 
(32-23). n doMoNKoS BÁlINT

Előzetesen hat versenyzővel vett volna részt az 
Érdi Boksz Klub a Vecsésen rendezett négynapos 
diákolimpiai döntőkön, ám ebből csak hárman 
szállhattak ringbe, de ők egy első és egy máso-
dik hellyel így is maradandót alkottak.

Bozsányi Márió, Farkas 
Huba és Szigetvári Bende-
gúz vett részt a vecsési ököl-
vívó diákolimpiai döntőkön, 
akik ezúttal hivatalosan nem 
egyesületük, hanem iskolá-
juk színeiben indultak. Szi-
getvári Bendegúz kedvezőt-

len sorsolást kapott, hiszen a 
kategóriájában címvédő el-
lenfelet kapta meg, aki ellen 
az első fordulóban kiesett.

A másik két érdi viszont 
remekül helytállt és egészen 
a fináléig menetelt. Farkas 
Hubára nem várt könnyű el-

lenfél a serdülő 56 kilogram-
mos kategóriában, hiszen el-
lenfele a tavalyi Európa-baj-
nokságon második helyezett 
oroszlányi bokszoló volt, 
mégis az ökölvívást másfél 
éve kezdő Farkas Huba nem 
adta olcsón a bőrét, viszont 
vereségével így is ezüstérem 
jutott neki.

Ezzel szemben Bozsányi 
Márió már az elődöntőben a 
tavalyi magyar bajnokot, az 
elsőszámú válogatottat fek-
tette két vállra, amelyhez ké-
pest a döntő már sétagalopp 
volt, kecskeméti ellenfelét le-
győzve szerezte meg a diák-
olimpiai aranyérmet a junio-
rok 75 kilogrammos kategó-
riájában.

„Tapasztalatot kell nekik 
gyűjteniük, eddig nem volt 

sok meccsük, emiatt rutint 
kell szerezniük, ezért még 
jobban örülök az eredmé-
nyes szereplésnek. Többen 
odajöttek hozzám, hogy mi-
lyen remek eredményt ér-
tünk el, hiszen háromból két 
versenyzőnk érmet szerzett” 
– mondta Dobrádi Zsolt, az 
Érdi Boksz Klub vezetőedző-
je, aki hozzátette, hogy a be-
mutató mérkőzéseken ver-
senyzője, Tóth Domonkos is 
kiválóan bokszolt.

Csóka Klaudia, a novem-
berben Érden, a Batthyány 
Sportiskolai Általános Isko-
lában rendezendő női orszá-
gos bajnokságra készül, 
ezért előzetesen úgy volt, 
hogy ringbe száll, de végül a 
diáksport-szövetség vissza-
léptette őt. n doMoNKoS

Az NB III Nyugati csoport-
jának 24. fordulójában az NB 
II-be feljutást tervező, tavaly 
még az első osztályban sze-
replő győri csapat látogatott 
Érdre. A hazaiak a sárvári 
kudarc után a szurkolók előtt 
szerettek volna az eredmény-
listán javítani.

Jó iramban kezdődött a ta-
lálkozó. Mindkét csapat bátor, 
nyílt támadójátékot vállalt fel. 
Előbb a Győr veszélyeztetett 
szabadrúgásból, majd egy ha-
zai kontra után Palásthy lőtt 
kapu mellé. Az Érd 5-4-1-es 
felállással sikeresen állította 
meg a vendégek rohamait, bár 

ellentámadásai nem jelentet-
tek különösebb veszélyt a 
győri kapura. A csapatok rit-
kán jutottak el lövőhelyzetig, 
köszönhetően a jól záró védel-
meknek. A félidő utolsó perce-
ire aktívabbá vált a vendég-
csapat és több gólszerzési le-
hetőséget is kialakított. Kele-
men labdavesztése után 
gyors kontrát követően Vankó 
alig lőtt mellé, egy perccel ké-
sőbb pedig ismét egy vendég-
lehetőség, melyet Kertész bra-
vúrral hárított, az ismétlést 
Csiszár a gólvonal elől men-
tette. A harmadik lehetőséget 
a vendégek már nem hibázták 

el. Kónya labdavesztése után 
Mayer lépett ki a védők közül. 
Lövését Kertész még hárítot-
ta, de a labda újra a csatár elé 
került, aki másodszorra már 
nem hibázott (0-1).

A második félidőt vendég-
akciók vezették be. A győriek 
szerették volna egy újabb gól-
lal végleg lezárni a találkozót, 
de ebben a hazai kapus bra-
vúrja szólt közbe. A kezdeti 
rohamokat sikeresen átvé-
szelő érdi csapat kiegyenlítet-
té tette a mérkőzést, mi több, 
az egyenlítéstől sem állt mesz-
sze. Jobb oldali beadást köve-
tően Csizmadia a felső lécet 
találta telibe, majd Csiszár fe-
jelt szöglet után a kapu mellé. 
Beszorult a vendégcsapat a 
kapuja elé és levegőben lógott 
az érdiek egyenlítő találata. 
Ország és Gyurácz remekül 
forgatta meg az oldalvonalnál 
a győri védelmet, majd az 
utóbbi beadását a középen 
egyedül maradt Csizmadia 
lőtte a kapuba (1-1). A mérkő-
zés hátralevő perceiben a ven-
dégek újult erővel támadtak a 
győztes találat megszerzésé-

ért, de a hazai csapat hősie-
sen állta a rohamokat. Az 
egyre „paprikásabbá” váló 
küzdelemben repkedtek a 
sárga lapok, amelyből a hazai 
csapatnak is jutott bőven, míg 
a vendégeknél egy piros lap 
zárta le a találkozót.

A 25. fordulóban, április 
3-án vasárnap fél ötkor a Vi-
deoton II csapata ellen lép pá-
lyára az Érdi VSE, majd ápri-
lis 10-én, vasárnap fél ötkor 
az FTC II csapatát fogadja az 
Ercsi úti Sportpályán.

 n HaRMaT JENŐ

A szezonkezdet előtt min-
den évben tavaszi toborzót 
tart az Érdi Baseball és 
Softball Team, amely idén 
három napig várta nyílt 
edzésre az érdeklődő fiatal-
ságot. A csapat hazánk leg-
jobb utánpótlás-bázisával 
rendelkezik, hisz korosztá-
lyos gárdái évről évre a baj-
noki döntőkben szerepelnek. 
Ebben bizonyosan az is köz-
rejátszik, hogy minden év-
ben újabb és újabb generáci-
óknak tartanak bemutató 
edzéseket, amelyeken az 
újoncok elsajátíthatják a 
sportág szabályrendszerét, 
és ha megtetszik nekik, ak-
kor akár már az áprilisban 
kezdődő bajnokságokban is 
szerephez juthatnak.

Az ófalusi Mecset utcai pá-
lyán tartott háromnapos to-

borzóra a hatévesektől a ti-
nédzserekig érkeztek érdek-
lődők, akiket több csoportra 
osztottak, és tanították meg 
nekik a baseballnak, illetve 
a sportág  női változatának, 
a softballnak az alapszabá-
lyait.

„A bemutató edzéseken a 
dobásokat, fogásokat, futá-
sokat és ütéseket gyakorol-
hatták, s mindeközben jól is 
érezték magukat” – fogal-
mazott Kocsner János, a 
csapat főtitkára, aki elmond-
ta, hogy a bajnokság minden 
korosztálynak áprilisban 
indul, és a toborzón részt ve-
vők közül is már szeretné-
nek pályára küldeni játéko-
sokat, előtte azonban még az 
ófalusi pályán a felnőttek-
nek is tartanak egy kupát.

n d.B.

Újabb topcsapatot izzasztottak meg az érdi lányok

Hétméteres döntött a Fradi ellen

ÉRD–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 26–27 (13–14)
ÉRd: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 8 (2), M. GONZÁLEZ 6, A. 
Bulatovics 1, Kisfaludy, KLIVINYI 7, Fekete B. 2. Csere: 
Gridnyeva, Győri (kapusok), Signaté, Barján, O. Vukcsevics, 
Gulyás, Havronyina, Szabó L. 2 (2).
Edző: Szabó Edina
FTC: SZIKORA – SCHATZL 5, Zácsik, PENA 4, Szamoránsky P. 
2, SZUCSÁNSZKI 5, Kovacsicz 2. Csere: Szekeres, Mészáros R., 
Szekerczés 5 (5), Hornyák D. 2, Lukács V. 2.
Edző: Elek Gábor

ÉRD–FEHÉRVÁR KC 32–23 (15–13)
ÉRd: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 7 (2), A. Bulatovics, Signaté 
1, KISFALUDY 5, Klivinyi 3, Fekete B. 3. Csere: Gridnyeva (ka-
pus), Havronyina 3, O. Vukcsevics, Barján, M. GONZÁLEZ 4, 
Szabó L. 3 (2), Gulyás 2, Takács K. 1.
Edző: Szabó Edina
FKC: HERR O. – Hajduch 3, Giorgijevszka 2, TILINGER 8 (6), 
Mayer 3, BANDELIER 4, Kazai. Csere: Sipeki (kapus), Ishitate 1, 
Csáki, Tanabe 1, Herr A. 1, Tápai Sz., Májer, Hudka, Rideg.
Edző: Deli Rita

MESTERMÉRLEG
Szabó Edina: Nagyon örü-
lünk a győzelemnek és 
büszkék vagyunk a csapat 
teljesítményére. Több kivá-
ló egyéni teljesítmény volt, 
de egyébként meg egy iga-
zi csapatmunka. Köszönjük 
a közönségnek a támoga-
tást.

deli Rita: Ötven percig na-
gyon jó mérkőzést láthatott 
a közönség, addig meg tud-
tuk valósítani azt, amire ké-
szültünk. Sajnos az utolsó 
tíz percben a gólkülönbség 
nem mutatta a mérkőzés 
valós képét. Sajnálom, mert 
lehetett volna lehetősé-
günk egy jó eredményre, de 
most jobb volt az Érd.

MESTERMÉRLEG
Szabó Edina: Remek véde-
kezés, még annál is reme-
kebb kapusteljesítmény. Kö-
zel voltunk a pontszerzés-
hez, ha ez sikerült volna, ak-
kor nem lett volna érdemte-
len. Sajnos ez így alakult, 
megpróbálunk ebből a re-
mek teljesítményből erőt 
kovácsolni. Egy biztos, hogy 
csak gratulálni tudok a csa-
patomnak. A  hibákat meg-
próbáljuk kijavítani, hogy 
még jobbak legyünk.

Elek Gábor: Iszonyatos sze-
rencsével győztünk, na-
gyon jó mérkőzés volt, de 
sok hibával. Küzdelmes 
meccs volt. Meglátszott raj-
tunk a két és fél-háromhe-
tes szünet. Kevés időnk volt, 
de ennél azért jobb teljesít-
mény kellett volna. Annak 
örülök, hogy ezek ellenére 
tudtunk nyerni, de azt nagy 
szerencsével. Gratulálok az 
Érdnek, mert nagyon jól ké-
zilabdázott ma, nagy harcra 
késztetett minket.

A Fradi elleni meccs véghajrájában sajnos voltak véleményes ítéletek

Egy arany, egy ezüst a diákolimpián

Márió lelépte a tavalyi 
bokszbajnokot

Bozsányi Márió és Farkas Huba

Baseballtoborzó

Hatévesektől a tinédzserekig érkeztek érdeklődők

Érdi VSE–ETO FC Győr 1-1

Méltó ellenfelek voltunk

A vendégcsapatot több mint száz szurkoló kísérte el Érdre, de a ha-
zai drukkerek is nagy számban voltak kíváncsiak a mérkőzésre

ÉRDI VSE–ETO FC GYŐR 1-1 (0-1)
Érd, 500 néző
Vezette: Szommer A. (Varga 
G., Kovács L.)
Érdi VSE: Kertész -– Ország, 
Honti (Pallagi 59.p.), Csiszár, 
Hegedűs, Pintér – Gyurácz, 
Kónya, Csizmadia, Kelemen 
(Cservenka 66. p.) – Palásthy 
(Skita 76.p.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt

ETo FC Győr: Horváth – Né-
meth, Nagy, Csató, Köles – 
Tomás, Weitner (Szabó 
B.77.p.), Imrik, Szabó L. – 
Vankó (Borkai 54.p.), Mayer
Vezetőedző: Preszeller Ta-
más
Gólszerzők: Csizmadia 74. p. 
ill. Mayer 43. p.

MESTERMÉRLEG
limperger Zsolt: Az első félidőben inkább a Győr domi-
nált. A védekezést megoldottuk, de a támadószekció nem 
úgy működött, ahogy szerettük volna. A második félidőben 
visszaálltunk a négyvédős játékra. Ekkor lőttünk egy kapu-
fát, majd sikerült az egyenlítés is. A végén volt egy kis adok-
kapok játék. Mind a két csapat nyerhetett volna. Örülünk az 
egy pontnak.
Preszeller Tamás: Sajnos folyamatos játék nem tudott ki-
alakulni. Mind a két csapat nagyon kapkodott. Sajnálom, 
hogy az első félidőben adódó 2–3 ziccerünket nem tudtuk 
kihasználni, majd egy védő hibájából egyenlített a hazai 
csapat. Így a szerzett egy gól kevésnek bizonyult a győze-
lemhez.

PIHENJEN AKTÍVAN!

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 úszás és a szaunázás garantált
recept a testi-lelki felfrissülésre, növeli
ellenálló képességünket és méltó
levezetése egy fárasztó napnak.
Kétszintes, 12 férőhelyes finn
szaunával várjuk Önöket!
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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.

Az Érd Médiacentrum tavaly 
először hirdette meg a ma-
gyar sajtó napja alkalmából a 
Pro Publicitas Érd Díjat. Az elis-
meréssel azt az érdi vagy tér-
ségi közintézményt, hivatalt, 
illetve szervezetet kívánják 
évről évre kitüntetni, amely a 
megelőző évben leginkább 
partner volt az itt élők tájékoz-
tatásában. Az arra érdemese-
ket előbb az Érd TV, az Érd FM 
101,3 és az ÉrdMost.hu portál 
munkatársai jelölték, arra pe-
dig, hogy ki kapja az oklevelet, 
az ÉrdMost.hu portálon lehet 
voksolni. Az Érd Médiacent-
rum dolgozói elsősorban azt 
értékelték, hogy egy intéz-

mény mennyire volt együtt-
működő és kezdeményező a 
kommunikációban, valamint, 
hogy tájékoztatási gyakorla-
tuk milyen mértékben elégí-
tette ki az ügyfelek, az itt élők 
és a sajtó információs igénye-
it. A Pro Publicitas Érd Díjat 
2016-ban az Érdi Sport Kft. 
nyerte el, lényegre törő, infor-
matív, segítőkész munkájáért, 
a média érdekeit messzeme-
nően figyelembe vevő tevé-
kenységéért, a szurkolók, va-
lamint az NB I-es női kézilab-
dacsapat eredményeit figye-
lemmel kísérő nézők, olvasók 
és hallgatók gyors, precíz és 
hiteles tájékoztatásáért. n FZ

Március végén négy érdi, illetve diósdi táncos 
vett részt Moszkvában, a WADF (World Artistic 
Dance Federation) által rendezett 2016-os Euró-
pa-bajnokságon és salsa-világbajnokságon.

Remek helyezéseket értek 
el, különösen a Révész Ali-
cia–Perendi Kristóf páros, 
amely a világbajnoki arany-
érem mellett begyűjtött tíz 
Eb-aranyat is!

„Bemelegítésként” kezd-
jük a sikerlistát Perendi Má-
tyással,  a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium végzős di-
ákjával és pár jáva l, 
Maxmilián Bernadettel, 
akik már többször szerepel-
tek különféle érdi rendezvé-
nyeken. Ők a felnőttek mező-
nyében caribi show Európa-
bajnokok lettek, emellett la-
tin show Eb-ezüstöt, vala-
mint caribi és latin táncok-
ban hat bronzérmet szerez-
tek, köztük salsavilágbajno-
ki bronzérmet.

Perendi Dorottya, aki 
szintén a VMG diákja, népes 

mezőnyben négy kategóriá-
ban került az Eb döntőjébe 
junior korosztályban: Carib-
show-ban és jive-ban a 4., 
cha-cha-cha-ban 5. és 
sambában 6. helyre sorolta a 
nemzetközi zsűri.

A legnagyobb sikert most 
is a mindössze 9 éves Révész 
Alicia és 11 éves párja, Pe-
rendi Kristóf érte el, akik a 
salsavilágbajnoki arany 
mellett tíz Európa-bajnoki 
aranyérmet szereztek caribi 
(bachata, merengue), latin 
(samba, cha-cha-cha, rum-
ba, paso doble, jive és 4 latin 
tánc), valamint standard 
(angol keringő és tangó) ka-
tegóriákban, gyermek kor-
osztályban.

Ezzel a teljesítménnyel a 
moszkvai Eb messze leg-
eredményesebb versenyzői 

voltak, a magyar Himnusz 
nekik szólt ennyi alkalom-
mal.

Alicia az Érdligeti Általá-
nos Iskola 2. osztályos tanu-
lója, Kristóf a budafoki Ba-
ross Gábor Általános Iskola 
4. osztályos tanulója. A ver-
senyzőket latin táncokból 
Dudás Ágnes, standard tán-
cokból Horváth Kende Soma 
és Szűcs Simon készítette 
fel. A caribi táncok koreográ-
fiáit valamennyi versenyző-
nek Maxmilián Bernadett és 
Perendi Mátyás állította ösz-
sze. n (TEMESI)

Pro Publicitas Érd 2016

A díjat március 23-án az ÉRD–FTC-Rail Cargo Hungaria női NB 
I-es kézilabda-mérkőzés előtt adta át dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) Szántó Erzsébetnek, az 
Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének.

A 9 éves Révész Alicia és 11 éves 
párja, Perendi Kristóf a moszkvai 
Eb messze legeredményesebb 
versenyzői voltak

Tíz Európa-bajnoki aranyérmet is szereztek

Salsavilágbajnok a 
Révész–Perendi páros

Redőnyök,szúnyoghálók
tavaszi vására -10%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 33
93

21

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

23
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

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

Kertépítés, kertfenntartás, tér-
burkolat, automata öntöző te-
lepítése, termőföld. 23/366-
154, 06-20/442-14-07.

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

Kerti munkára, alkalmanként, le-
informálható nyugdíjast kere-
sünk Érd központjába. Telefon:
06-20/946-50-54.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 33
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

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

ÁLLÁST KERES

Érden és környékén, megbízható
hölgy takarítást vállal. Telefon:
06-70/511-75-04.

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

Szabolcsimg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, permetezést, sövény nyí-
rást, bozót irtást, kert takarítást,
fa, veszélyes fák szakszerű kivá-
gása, elszállítással is. Telefon.:
06-20/312-76-76.

Szabolcsimg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden füvesítést, fű-
szellőztetést, fűvágást, és fűka-
szálást. 06-20/312-76-76.

CSALÁDI HÁZ

Családi ház eladó a Rába utcá-

ban. Telefon: 06-30/369-72-55.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL
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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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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

Esztergályos
Piacvezető cég hagyományos

esztergályost
keres.

elvárásaink:
• Szakirányú végzettség
• Legalább 3 év tapasztalat
Kínálunk:
•Versenyképes jövedelem
• Fejlődési lehetőség
• Cafetéria
Amennyiben felkeltettük

érdeklődését,
szakmai önéletrajzát

mveres@e77.hu
címre küldje.
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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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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
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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

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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Sofőrállás!
Bitumenszállító járműre keresek egy fő gyakorlott gépkocsiveze-
tőt érdi telephelyre, elsősorban a környékről, azonnali kezdéssel.

ADR-vizsgával rendelkezők jelentkezését várom.
Bérezés: kétszázezer Ft nettó, erős hónapbanháromszáz.

Jelentkezés:
ivancsics.atika@gmail.com 06-30/95-47-047

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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Érdi állványüzembe AWI hegesz-
tőt, lakatost keresek. Érdeklőd-
ni: 8.00-16.00 óra között Tele-
fon: 0620/319-29-96.

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

TELEK

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

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

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

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

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

Telek eladó Sóskúti-Öreghegyen,
1017 nm, víz, villany van. Tel.:
06-70/549-1657.

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

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

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.

Árutermelő gyümölcsös Érd bel-
területén jutányos áron kiadó.
Tel.: 06-20-423-0379.

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06209971153.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

VÁLLALKOZÁS
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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

Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
gyepszellőztetés, térburkolás,

gyeptelepítés, öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu

2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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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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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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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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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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31
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A Donauchem Kft. vegyianyag-
disztribúciós raktárba,

gyakorlattal és targonca-
vezetői jogosítvánnyal

rendelkező

vegyianyag kezelő
munkatársat

keres, azonnali kezdéssel.

Önéletrajzát az
iroda@donauchem.hu
e-mail címre várjuk.
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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

Éjszakai munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
FELADAT: A szortírozóüzembe beérkező csomagok
pakolása, irányítása futószalag mellett

ELVÁRÁSOK: jó fizikai állóképesség, terhelhetőség,
pontosság, erkölcsi bizonyítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
(Alapbér+étkezési jegy+prémium+13. havi fizetés)

• Munkába járáshoz anyagi és/vagy technikai segítség
• Hosszú távú, stabil munkahely
Munkaidő: hétköznapokon 16.30–01.30
Munkavégzés helye: Alsónémedi

Várjuk jelentkezését!
' (30) 237-2964, ill. (30) 202-2593
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APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

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

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

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

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.
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Még a húsvéti ünnepek előtt díjátadó ünnep-
séget tartottak a Magyar Tudományos Akadé-
mia dísztermében, amelyen a Magyar Örökség-
díjat vehették át az idei kitüntetettek. Többek 
között a városunkban működő Egymásért 
Alapítvány, a több évtizedes Kárpát-medencei 
karitatív szolgálata elismeréseként részesült e 
rangos elismerésben.

Mint megtudtuk, ez a „ha-
tárokon átnyúló szeretet-
lánc” tavaly ünnepelte műkö-
désének 25 éves jubileumát. 
Az alapítvány tulajdonkép-
pen egyfajta híd szerepét tölti 
be Ausztria és Kárpátalja, 
valamint a magyarországi és 

erdélyi rászorulók között. 
Tavaly a Kelet-Ukrajnában 
folyó háború ellenére – ha 
szerényebb mértékben – to-
vább folytatta segítő tevé-
kenységét. Az Egymásért 

2015-ben csaknem 40 tonna 
segélyárut szállított Magyar-
országra Ausztriából, amely-
nek egy részét Kárpátaljára 
juttatta el, valamint Érden és 
vidéken is rengeteg ado-
mányt osztottak szét a rászo-
rulóknak.

Kárpátaljára elsősorban a 
sérült katonák ápolására 
szállítottak gyógyászati se-
gédeszközöket, kötszereket, 
az éhezés enyhítésére pedig 
élelmiszert, valamint tisztí-

tószereket is vittek. Ezenkí-
vül – ugyancsak osztrák tá-
mogatásokból – konkrét célo-
kat is megvalósítottak, illetve 
anyagi támogatással hozzá-
járultak szociális szerveze-
tek működéséhez Kárpátal-
ján. Többek között segítették 
a szőlősgyulai óvoda építésé-
nek befejezését. Tizenegy 
kárpátaljai betegnek nyújtot-
tak anyagi segítséget. Töb-
büknek műtétre, utókezelés-
re, gyógyszerre volt szüksé-
ge. Anyagi vagy tárgyi támo-
gatással számos, másoknak 
talán „csekélynek” tűnő se-
gítséget vittek, de az érintet-
teknek gyakran ez jelentette 
az egyetlen megoldást a 
gondjaikra.

Csak néhány „apróság” a 
sok közül: 450 kilónyi hasz-
nált gyertya egy gyertyaöntő 
műhelynek, működési támo-
gatás a tiszakeresztúri árva-
háznak, 150 iskolatáska, 70 
kiló kotta a nevetleni zeneis-
kolának. Hosszasan sorol-
hatnánk, hiszen rengeteg 
ember és intézmény megsegí-
tése belefér 40 tonna segély-
szállítmányba! És ez csak 
egyetlen esztendő, a tavalyi 
év mérlege!

Mindemellett magyaror-
szági és erdélyi rászorulók-
nak is bőven juttattak az 
osztrák adományokból. Mot-
tójuk: „Sok kis ember, sok kis 
helyen, akik sok kis dolgot 
tesznek, meg fogják változ-
tatni a Föld arculatát”.

Valóban „kis emberek” va-
gyunk, mégis összefogással 

segíthetünk a bajba jutott 
embereken – vallja Várföldi 
Mária és Tamás, akik 25 éve 
hozták létre és támogatóik-
kal, segítőikkel sikeresen 
működtetik az érdi Egymá-

sért Alapítványt, amely már-
cius 19-e óta Magyar Örök-
ség-díjjal is büszkélkedhet. 
Gratulálunk, és köszönjük a 
munkájukat!

n BÁlINT EdIT

Tavaly 40 tonna segélyt osztottak ki a rászorulóknak

Örökség-díjas az Egymásért Alapítvány

Határokon átnyúló szeretetlánc

„Sok kis ember, sok kis helyen, akik sok kis dolgot tesznek”

Az Egymásért Alapítvány vezetői és szíves segítői számára óriási 
megtiszteltetés, hogy Magyar Örökség-díjjal ismerték el 25 éves ka-
ritatív tevékenységüket

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)

Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

33
88

50

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.
Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Szeretettel várjuk április 6. és 10. között a Construma C szabad terület DSZT/II/7 standján!

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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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
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