
„Addig dolgozom, amíg a mű el nem kezd lélegezni”
Interjú Domonkos Béla szobrászművésszel n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 16. szám    2016. április 27.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Olimpikonok támogatása
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag tá
mogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó, 
érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, pa ra spor to ló
kat. A kérelmek benyújtási határideje 2016. május 19.
 n 7. oldal

127 évig kellene élni
Baksai József úgy véli, legalább ennyit kellene élnie ah
hoz, hogy igazán a művészi képességei csúcsára jus
son. A Munkácsydíjas festőművész kiállítását április 
29én, 18 órakor Nagy T. Katalin művészettörténész 
nyitja meg a Galériában. n 9. oldal

Kacifántos gyerekek
Sajátos nevelési igényű, illetve tartósan beteg gyere
kek szülei alakítottak csoportot Érden, hogy megosz
szák egymással az őket érintő információkat, segítsék 
egymást, és hatékonyabban képviselhessék gyerme
keik érdekeit. n 18. oldal

Többfunkciós sportközpont épül Érden
Az új létesítmény nemcsak a spor-

tolók, hanem az érdi lakosok igényeit 
is kiszolgálja majd, hiszen a futball-
pálya és a mobil fedésű, műfüves foci-
pálya mellett négy squashpálya, egy 
fedett és egy nyitott teniszpálya, 700 
méteres futópálya, valamint szabad-
téri edzőpálya is épül. A multifunkci-
onális sportközpontban több szak-
osztály is megfelelő körülmények kö-
zött tarthat edzéseket, versenyeket – 
hangsúlyozta Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) a múlt heti 
sajtótájékoztatón, megjegyezve: bár 
a beruházást két ütemben tervezték, 
a nemrég megjelent kormányhatáro-
zat az egész projekt megvalósításá-
ról rendelkezik, így 2017 második fe-
lére elkészülhet a teljes létesítmény. 
T. Mészáros András polgármester 
hozzáfűzte: terveik szerint 2019 után 
elindulhat az út- és járdaépítés, ami a 
kommunális infrastruktúrát is egy 
megyei jogú városhoz méltóvá emeli.

Részletek a 7. oldalon.
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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
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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.

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 rendszervvrvizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakttktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

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!

2049 Diósd, Balatoni út 19.

LPG
172Ft/l
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A képviselők fogadóórája
1.  aNTUNoVITS aNTal (FIDESZKDNP) 
 06202592555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁRolY (FIDESZKDNP) 
 06205644276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSolT (FIDESZKDNP) 
 06202808197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  dR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZKDNP) 
 0623522313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKaUER NoRBERT (FIDESZKDNP) 
 06209144037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KoPoR TIHaMÉR (FIDESZKDNP) 
 06302111963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 1718 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  doNKÓ IGNÁC (FIDESZKDNP) 
 06205711063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  dEMJÉN aTTIla (FIDESZKDNP) 
 06205699243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜlÖP SÁNdoRNÉ (FIDESZKDNP) 
 06205137218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
1819 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁlY (FIDESZKDNP) 
 06208009079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  dR. VERES JUdIT (FIDESZKDNP) 
 06309626292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 1819 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZaBÓ BÉla (FIDESZKDNP) 
 06308273467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
BajcsyZsilinszky Endre u. 206208.

CSoRNaINÉ RoMHÁNYI JUdIT 
(MSZPDKEGYÜTT) 
 06309868808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy emailen történő 
egyeztetés szerint.

dR. CSŐZIK lÁSZlÓ (2030) 
 06302683852 
 csozik@csozikszala.hu 
Telefonos megkeresés vagy email alapján 
folyamatosan.

dR. HaVaSI MÁRTa (MSZPDKEGYÜTT) 
 06306837509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PUlaI EdINa (JOBBIK) 
 06703748877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBoR (MSZPDKEGYÜTT) 
 06203996227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 1520 óra között  
a Mária utca 22ben.

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 0623522313as 
telefonszámon.

dR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke
zés a 0623522313as 
telefonszámon.

TÓTH TaMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke
zés a 0623522369
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁRoS aNdRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 911 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 0623522313as 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

Hulladékhorgászat, szelektív csúzli, ökolabirintus, 
szemétválogató és még számtalan különleges 
játék várta a gyerekeket pénteken, a város és 
az Ö.T.H.É.T. Egyesület által szervezett Föld napi 
rendezvényen.

Érd és a környező telepü-
lések óvodáiból, iskoláiból 
mintegy kilencszáz gyermek 
jött el, hogy kipróbálja a sze-
lektív hulladékgyűjtéssel, 
tudatos vásárlással és ener-
giafelhasználással kapcso-
latos játékokat, palackot 
préseljen, hulladékot válo-
gasson, beüljön a használt 
gumiabroncsokból készült 
fotelekbe és versenyautóba, 
vagy épp lejátsszon egy mér-
kőzést az ÉTH papírból ké-
szült csocsóasztalán. A gye-
rekek találkozhattak régi 

ismerősükkel, Pingvin Pi-
tyuval, a Föld napi rendezvé-
nyek elmaradhatatlan ven-
dégével is.

A hatodik alkalommal 
megtartott Föld napi rendez-
vényt idén is T. Mészáros 
András nyitotta meg, aki 
hangsúlyozta: az ilyen ese-
mények hozzásegítik a gye-
rekeket ahhoz, hogy tudato-
san óvják környezetüket, il-
letve a természetet, és ráéb-
reszti őket arra, hogy a sze-
metelés hatalmas károkat 
tud okozni mind a városnak, 
mint a benne élőknek.

Mint Bada Zoltán, a ren-
dezvény főszervezője el-
mondta, a környezetvédelem 
fontosságát átérzik az okta-
tási, nevelési intézmények 
is, hiszen idén már nemcsak 
a városból, hanem a kör-
nyékről is érkeztek iskolai, 
óvodai csoportok.

– Hatodik alkalommal 
szerveztük meg ezt a Föld 
napi rendezvényt, idén kü-
lönlegesen jó időzítéssel, hi-
szen nemrég indult Érden a 
házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés. Tizenhét állo-

mást állítottunk fel, ahol 
játszhattak, rajzolhattak, 
különböző totókat tölthettek 
ki a gyerekek, miközben ész-
revétlenül elsajátították a 
környezettudatos életmód 
alapelemeit. Köszönet illeti 
az érdi és környékbeli peda-
gógusokat, akik fontosnak 
tartották, hogy elhozzák a 
gyerekeket rendezvényünk-
re, amelyről senki sem ment 
haza ajándék nélkül – tette 
hozzá Bada Zoltán.

A Föld napi rendezvényen 
részt vett az érdi szépségki-
rálynő és egyik udvarhölgye 

is. Mint Kis Korinna hang-
súlyozta, számára nagyon 
fontos a környezettudatos 
életmód: szelektíven gyűjti a 
hulladékot és biotermékeket 
vásárol. Illés Anett úgy fo-
galmazott: a Földet nem apá-
ink hagyták ránk, hanem az 
unokáinktól kaptuk kölcsön, 
akik számára biztosítanunk 
kell az élhető körülménye-
ket.

Föld napja  
a múzeumban

A múzeum kertjébe érke-
zőt harsány békabrekegés 
fogadta. A fedett kocsiszín-
ben Sipos György preprátor 
körül tömörülő gyerekek 
csalták elő, szépen faragott 
kis fabékákból. Mellettük 
nyomozni lehetett: homokba 
pecsételt állatnyomokat azo-
nosíthattak a fali táblák áb-
rái alapján. Más kisgyere-
kek, szüleik segítségével, 
egy sátor oltalmában feste-
gettek, kivágással és egyéb 
kézműves dolgokkal ügyes-
kedtek. A közöttük ülő Tóth 
Zsuzsanna, a battai Matrica 
múzeum múzeumpedagógu-
sának mesemondását hall-
gathatták.

Közben az épület emeleti 
előadótermében egymást 
követték az ismeretterjesztő 
előadások. Az Érd környéki 
erdőkről tartott előadást a 

téma – és a város növény- és 
állatvilágának – egyik leg-
jobb ismerője, Halász Antal. 
Az Érden mára alig megma-
radt és környékünkön fellel-
hető erdők élővilágát ismer-
tetve a vetített képekkel ki-
vezette a hallgatóit a környe-
ző tájba is, a gyepekre, cser-
jésekbe és a domboldalak 
virágai közé.

Ezt az általános fölmele-
gedés hatásairól szóló elő-
adás követte. Dr. Palkó 
Zsolt világosan, logikusan 
levezette, hogy az emberiség 
által (a fosszilis energiafel-
használással) előidézett né-
hány fokos felmelegedés a 
légkörben milyen szélsősé-
ges következményekkel, 
károkozással jár az egész 
bolygó élővilágára. Külön ér-
tékessé tette az előadást, 
hogy a világprobléma érdi 
vetületét a globális megkö-
zelítés mellett a mi oldalunk-

ról, az egyén, a szomszéd-
ság, az utca és a városrész 
helyzete, feladatai és főleg: a 
lehetőségeink felől is megkö-
zelítette, kiemelve a tudatos-
ság és az összefogás, az 
együttműködés fontosságát.

Az óceánokban keletke-
zett veszedelemről szólt vé-
gül Mácsai Anetta, a Föld-
rajzi Múzeum igazgatóhe-
lyettesének előadása. Ő egé-
szen más nézőpontból, fent-
ről közelítette meg a témát. 
A  hulladékszigetek ártal-
mait vázolta, bemutatva a 
tengerekben sodródó, egyre 
növekvő műanyag és egyéb 
hulladékból képződő szige-
tek pusztító hatását a világ-
óceánok élővilágára.

Végül, egy idézetben ösz-
szefoglalva a Föld napja 
tanulságát:„Gondolkodj glo-
bálisan – cselekedj lokáli-
san! Mindenki tehet vala-
mit!” n ÁdÁM K. – VoTIN J.

Kilencszáz gyermek vett részt a Föld napja rendezvényen

Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan!

Köszönet illeti a pedagógusokat, akik fontosnak tartották elhozni a gyerekeket a rendezvényre

Nagy sikere volt a palackprésnek is

A Földrajzi Múzeumban a család minden tagja találhatott magá
nak programot

Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

Tavaszi kerítésépítési akció! 3D kerítéstábla4775Ft/db-tól
Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től

Színes trapézlemezekméretre
rendelhetők:1549Ft/m2-től

Cserepes lemezekmár1639Ft/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
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Mezítlábas, sokat éhező árva gyermekként nevel-
kedett. Hiába volt tehetséges, negyvenévesen 
lett igazán szobrász. A kihagyott éveket hihetet-
len munkabírásával és szorgalmával bepótolta. 
Közel ötszáz alkotása – köztük számos jelentős 
köztéri szobra – született. Domonkos Bélával érdi 
műtermében beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Már kora gyermekkorá
ban szobrokat faragott, 
mégis egy gépgyárban lett 
inas. Miért?

– A Ilka-majorként ismert 
városrészben laktunk. Ma 
Parkvárosnak hívják. Egy-
kor gróf Károly Imre tulajdo-
na volt, aki fölparcellázta és 
bárki vehetett itt nagyon ol-
csón telket. Apám a Ráday 
utcában cipészként kereste a 
kenyerét. Tizenegy éves vol-
tam, amikor 1945-ben, Pest 
bombázása során elveszítet-
tük. Halála után egy hónap-
ra született meg a kisöcsém. 
Négyen voltunk testvérek, 
három fiú meg egy lány. Sze-
gény anyánk itt maradt ve-
lünk özvegyen. A 81 forint 
hadiözveg yi nyugdíjból 
mindössze egyetlen szatyor-
nyi élelmet tudott venni, de 
ahogy hazaért vele, mi azon 
nyomban fel is faltuk. Gyak-
ran nemhogy nem ettünk, 
nem is láttunk kenyeret!

– Mi volt a legmegrázóbb 
gyermekkori emléke?

– A háború után, amikor 
már egy pontonhídon át lehe-
tett menni Pestre, a testvé-
remmel átkeltünk. Mezítláb 
gyalogoltunk el a Ráday utca 
5. szám alá, ahol egykor 
apánk dolgozott. Ott azzal 
fogadtak minket, hogy a Ki-
nizsi téren épp exhumálják a 
halottakat, menjünk oda, 
hátha rátalálunk az édes-
apánkra. Nagy ostobaság 
volt ez felnőttek részéről, 
hisz gyerekek voltunk, nem 
tudhattuk, mi fogad ott min-
ket. Az egyik sírból előkerült 
apám nagykabátja. A fiumei 
úti halottasházban pedig 
azonosították a holttestét is. 
Egyetlen fehér lepedőben te-

mettük el, még koporsóra 
sem volt pénzünk.

– Ennek ellenére biztosan 
maradtak emlékezetében de
rűsebb élmények is gyermek
korából.

– A sors ugyan kegyetlen 
volt hozzánk, de mi jó testvé-
rek voltunk, nagyon szeret-
tük egymást. Akkoriban az 
Ilka-major olyan volt, mint a 
mai Czabai-kert. Amerre 
csak elláttunk, fák vettek 
minket körül, tele apró álla-
tokkal. Bogarakat, sündisz-
nókat, mókusokat lestünk 
meg, sőt elvétve még őzet is 
láttunk, a sokféle madárról 
nem is szólva! Szerettünk a 
fák között bóklászni, játsza-
dozni. Egy vadgalambfiókát 
úgy megszelídítettem, hogy a 
számból itta a tejet. Azt sem 
felejtem el, hogy gyerekko-
romban annyi kukoricakását 
megettem, hogy akár hetven-
hét disznó meghízott volna 
tőle, és még vöröshagyma 
sem jutott mellé.

– Milyen emlékei vannak az 
első alkotásokról?

– Első osztályos voltam, 
amikor megfigyeltem, ho-
gyan udvarolnak egymásnak 
a madarak, és igen szemlélte-
tő módon le is rajzoltam a táb-
lára a felborzolt tollú verebe-
ket, úgy egymás hátán. Sze-
rencsére nem kaptam érte 
verést – pedig akkoriban ren-
desen eltángálták a gyereke-
ket, ha rosszat tettek – arra 
azonban felfigyeltek, hogy jó 
a rajzkészségem. Leginkább 
az állatok, de különösen a lo-
vak voltak a kedvenceim. A 
társaim sorban álltak egy-
egy lovas rajzért. Máskor meg 
a közelben fellelhető mésztu-
fából faragtam ki mindenfé-
lét, ami eszembe jutott.

– Azért nem indult a képző
művészeti pályán, mert mi
előbb keresőképessé kellett 
válni?

– Mind a négyen szakmát 
tanultunk, de főiskola szóba 
sem jöhetett! Én a Csonka Já-
nos kismotor- és gépgyárban 
voltam inas, kitanultam a la-
katos és a motorszerelő szak-
mát. Később szereztem még 
repülőgép-szerelői meg bádo-
gos segédlevelet is. Odavol-
tam a motorokért meg a repü-
lőgépekért! Budaörsig elgya-
logoltam, hogy közelről lát-
hassak repülőt. A gépgyári 
inaskodás után Dunakeszin 
egy egyéves bentlakásos re-
pülőiskolát is elvégeztem. So-
káig kijártam a Hármasha-
tár-hegyre vitorlázni. Emlék-
szem, harmincheten jelent-
keztünk, hogy szeretnénk re-
pülőzni. Az első héten faleve-
let gereblyéztünk az erdőben, 
a másodikon a hangárt se-
pertük, s közben egyre fogy-
tak mellőlem a „bajtársak”. 
Mire a repülésre sor került, 
már csak négyen maradtunk. 
Imádtam még a benzin illatát 
is! Később a feleségemmel so-
kat motoroztunk. Egyszer 
megtettünk 700 kilométert 
megállás nélkül. A repülőis-
kola után elvittek katonának, 
bár ott nem sok hasznomat 
vették, rettenetesen rossz ka-
tona voltam. Többet voltam a 

fogdában, mint a körletben. 
Szerencsére, amikor elkezdő-
dött a forradalom, leszereltek 
bennünket, hazajöhettünk. A 
húgom meg a férjével külföld-
re szökött.

– Sokan útra keltek. Ön nem 
akart nyugatra menekülni?

– Volt egy haverom, aki rá-
beszélt, menjünk mi is! Kötél-
nek is álltam, naivan azt re-
méltem, majd ott kinn megta-
lálom a húgomat. Törökbálin-
ton megvettük a jegyet He-
gyeshalomig. Befutott egy 
hosszú vonat, fürtökben lóg-
tak a kocsikon az emberek. 
„Szabad földre beszállás!” – 
kiáltozták. Hirtelen átfutott 
rajtam: Na, ez nem az én vo-
natom! A társam felfurako-
dott, kiáltozott: gyere már, 
Béla! Még fogtam egy kicsit a 
korlátot, amikor elindult a vo-
nat, aztán elengedtem és ha-
zajöttem. Én nem tudok innen 
elmenni…

– Mihez kezdett ezután?

– Itt az utca végében volt 
egy kőbánya, illetve nem is kő 
ez, csak afféle mésztufa, éve-
kig ezt a követ vágtuk apó-
sommal, mindenki ebből épít-
kezett. Közben mindenáron 
szerettem volna bejutni a 
Képzőművészeti Főiskolára. 
A felső korhatár 35 év volt, 

gondoltam, ebbe még belefé-
rek. Bár javasolták, annak 
idején nem mentem techni-
kumba, mert nem érdekelt, 
hogy a kukorica egyszikű 
vagy kétszikű, meg az sem, 
hogy a szőlőnek hány méteres 
a gyökere! Gondoltam, in-
kább próbálkozom azzal, ami 
érdekel. Reményt adott, hogy 
a jelentkezési lapon az állt: 
„kivételes tehetség érettségi 
nélkül is felvételt nyerhet”. 
Naná, hogy azt hittem, én le-
szek az a „kivételes tehet-
ség”! Páros lábbal rúgtak ki! 
Eldöntöttem, leérettségizem. 
Valóságos kínszenvedés volt 
nekem mindenféle „fölösle-
ges” ismerettel megküzdeni, 
hiszen én szobrász akartam 
lenni, nem tudós! Hiába nyög-
tem ki az érettségit, megint 
csak sikertelen lett a felvéte-
lim. Talán még háromszor 
próbálkoztam, mígnem belát-
tam, hogy felesleges. Gondol-
tam, elmegyek Stróbl Zsig-
mondhoz, hátha ő tud segíte-
ni! Ha meg kidob, hát kint le-
szek! Vittem a hónom alatt a 
kis cókmókomat, képeket a 
munkáimról. Mire odaértem, 
inamba szállt a bátorságom, 
órákig sétálgattam le-föl a 
háza előtt. Aztán csak beme-
részkedtem a műtermébe, ép-
pen vendégekkel tárgyalt. 
Mikor meglátott, rám för-
medt: Maga meg mit óhajt? 
A  mesterrel szeretnék be-

szélni – rebegtem. Várjon! – 
mondta kissé megenyhülve. 
No, minek gyütt? – faggatott 
később. Elmondtam, hogy a 
főiskola miatt. Ő abban már 
nem segíthet, már nem tanít 
– világosított fel, de azért 
megnézte a munkáimról ké-
szült fotókat. Jók! – mondta 
szűkszavúan, majd megkér-
dezte, hány éves vagyok? 
Harminckettő. – Na látja, 
amikor én ilyen idős voltam, 
mint maga, már ismert a vi-
lág! No, akkor megfogadtam, 
ha egyszer én mégis szobrász 
leszek, ilyet soha nem mon-
dok annak, aki segítségért 
fordul hozzám.

– Mi adta az erőt, hogy ki
tartson?

– Az én tüneményes felesé-
gem, aki végig hitt bennem és 
bátorított. „Nézz csak körül, 
nem vagy te rosszabb azok-
nál, mint akiket látsz!” Mond-
ta és biztatott, jelentkezzek a 
Képzőművészeti Alapba. Aki 
itt tag volt, eladhatta a műve-
it. Nyolc-tíz munkát kellett 
beadni. Akkor már nagyban 
jártam Pátzay Pálhoz, ő volt a 
mesterem, segített felkészül-
ni. Aztán két hétig, amíg az 
eredményre vártam, se éjje-
lem, se nappalom nem volt! 
Rettenetesen féltem egy 

újabb elutasítástól. Végül kö-
zölték: „Domonkos elvtárs, ön 
alaptag”. Csak akkor örültem 
még ennyire, amikor a fiam 
megszületett! Siettem is be-
íratni az igazolványomba, 
mert addig az állt benne, 
hogy foglalkozás nélküli, ami 
„kmk”-nak, azaz „közveszé-
lyes munkakerülésnek” szá-
mított akkoriban. Az ügyinté-
ző azért megkérdezte: Ren-
des állása nincs? Ne vicceljen, 
egész életemben erre vártam! 
Nekem ennél „rendesebb” 
nem kell! – csattantam fel. 
Maga tényleg ebből akar meg-
élni? – ájuldozott. Na, erre 
már elöntött a méreg: Igen! És 
tessék csak jól megjegyezni a 
nevemet, mert sokat fogja 
még hallani!

– Végre sínre került az élete. 
Ön is így élte meg?

– Á, nem volt ez ilyen egy-
szerű! Óriási irigység vett kö-
rül! A művészvilág már csak 
ilyen! Figyeltem az arcokat, 
amikor jöttek zsűrizni. Lát-
tam, hogy besárgultak az 
irigységtől, de egyetlen elis-
merő szó nem hagyta volna el 
az ajkukat! Mások meg azzal 
vették el a kedvem, hogy bez-
zeg külföldön sokkal többre 
vittem volna a tehetségem-
mel. No, de én soha nem vá-

gyódtam el a hazámból! Ha 
külföldön meghallottam vol-
na a magyar Himnuszt, ott 
helyben belehalok! Én Ma-
gyarországon és itt Érden va-
gyok itthon! Még az sem érde-
kel, ha vannak, akik másféle 
véleményt képviselnek, és 
nem tartanak kortárs mű-
vésznek. Ugyan miért? Mert 
élethű, „hús-vér” embereket 
mintázok? Vagy, mert azon-
nal felismerhető, amit, akit 
látnak? Én ugyanis addig dol-
gozom a művemen, amíg nem 
„szuszog”, nem kezd el „léle-
gezni”! Az én mesterségemet 
egykor úgy hívták: „szép csi-
ná ló”. Én ma is ehhez ragasz-
kodom, alább nem adom.

– Említette, hogy felesége 
volt az egyetlen támasza.

– Mindent neki, az én drága 
Ilikémnek köszönhetek! Saj-
nos, már több mint egy évtize-
de magamra maradtam. 
Ő adta nekem a biztos hátte-
ret és ő volt a kritikusom is. 
Érdemes volt megfogadni a 
tanácsait. Tanítónő volt, pél-
dásan vezette a háztartást, s 
arra is jutott ideje, hogy ne-
kem segítsen. A történelmi 
tárgyú alkotásokhoz ő gyűj-
tötte össze az országos levél-
tárban a korhű dokumentu-
mokból a szükséges adato-
kat, pontos leírásokat hozott. 
A háztartásban sem segíthet-
tem, mert folyton dolgoztam. 
Mire mások felébredtek, én 
már ledolgoztam egy műsza-
kot. Ahogy megszólalt a rigó, 
hajnali négykor már a mű-
helyben voltam.

– Csaknem ötszáz alkotása 
született meg. Vane köztük 
olyan, amire a legbüszkébb?

– Mindnek megvan a saját 
története. Valamennyi elké-
szítése – a kisebbeké is – ha-
talmas kihívást jelentett 
számomra. Mindegyikre 
pontosan emlékszem, hosz-
szan mesélhetnék róluk. 
Úgy érzem, ha egész életem-
ben csak egyetlenegy szob-
rot alkottam volna meg, már 
akkor is érdemes volt élnem! 
Ami a méretét illeti, talán 
Csatlós, a bika volt a legna-
gyobb. Ma is életnagyság-
ban áll a Hortobágyon. Ami-
kor megkaptam a megbízást, 
magam is odautaztam 
Kecskéspusztára, mert élő-
ben is látnom kellett ezt a 
kapitális példányt! Ott min-
táztam a szobrát a helyszí-

nen. Összesereglettek a gu-
lyások, hogy lássák, mi lesz, 
amikor megérkeztem és ki-
pakoltam az eszközeimet. 
A bika fémvázát már itthon 
elkészítettem. Mondtam, én 
mintázom meg a Csatlóst. 
Megvetően végigmértek, lát-

tam a szemükben a ki nem 
mondott kérdést: Ez a kis 
ember akar megbirkózni egy 
ekkora bika szobrával? Ám, 
ahogy teltek a napok, egyre 
jobban felismerhető lett 
Csatlós. A végén odajött az 
egyik nagydarab gulyás – a 
rekkenő hőségben, posztó-
nadrágban és csizmában, 
engem a látványtól is a hőgu-
ta kerülgetett –, megállt 
szétvetett lábakkal, must-
rálta, ahogy dolgozom a bika 
orrával. „A mindenit, babrás 
egy jószág ez! Megcsinálhat-
ná nekem kicsiben!” – vetet-
te oda. – Na, az lenne csak 
babrás –nevettem el magam.

– Sok, önhöz nagyon közel 
álló személyről is készített 
portrét…

– Nagyon tiszteltem és 
szerettem Szepes Gyulát, 
Füstös Antal plébánost, Csu-
ka Zoltánt, Balázs Dénest, 
Késő Gézát és sorolhatnám, 
mind nagyszerű emberek 
voltak! Nekem ugyanolyan 
kihívást jelentett róluk port-
rét készíteni, mint bárki 
másról. Özvegyétől elkértem 
Balázs Dénes személyes tár-
gyait: bakancsát, hátizsák-
ját, fényképezőgépét, hogy 
minél hitelesebb legyen. 
Amikor kész lett a mű, ide-
hívtam Vilma asszonyt, hogy 
elsőként ő mondjon róla véle-
ményt. Nehéz leírni azt a pil-
lanatot. Zokogva ölelte át: 
„Déneském, mintha itt len-
nél!” – mondta könnyek közt. 
Talán kegyetlenül hangzik, 
de a szobor igazán akkor jó, 
ha a hozzátartozókat mélyen 
megérinti, könnyeket csal a 
szemükbe. Akkor tudom, jól 
dolgoztam!

Közel ötszáz alkotás négy évtized alatt

„Addig dolgozom, amíg a mű el nem kezd lélegezni”
domonkos Béla Kispesten született 1934ben. Egy év múl
va Érdre költöztek. Autodidakta szobrászművész, hivatása 
alapfortélyait híres mesterétől, Pátzay Páltól sajátította el. 
Emberekről készített szobrai roppant kifejezőek és élethű
ek, elgondolkodtató sorsábrázolásként jelennek meg. Köz
téri szobraival nemcsak Érden találkozhatunk, hanem az or
szág számos települését díszítik. Több száz szobrot, arcké
pet, domborművet és kisplasztikát készített. 1992ben Nagy 
Lajosdíjjal tüntették ki. 1994től Érd Város Díszpolgára.

Minden szobornak megvan a saját, külön története

A Puskás Öcsiről készült szobor

Tavaszi akció a
LOREAL Szépségszalonban!
Szeretettel várjuk kedves régi és új, megszépülni vágyó

vendégeinket professzionális szolgáltatásainkkal.

1-6 D Volumen szempilla-hosszabbítás.
Gyöngyösi Viktória szempilla stylist 06 30 923-0992

Kozmetikai kezelések felsőkategóriás termékekkel.
Nagy Andrea 06 30 509-4545

Eredeti Chocolate Brown Hot szoláriumcsövekkel.
Ergoline Szolárium 06 23 360-924

Loreal termékekkel, legújabb, trendi divattal és hajfestési
technikákkal várjuk vendégeinket.

Fodrászok: Lukácsiné K. Teca 06 70 943-7707,
Faluhelyi Marianna 06 20 212-4269

Manikűr, pedikűr, gél lakkozás,
prémium kategóriás anyagokkal. Edit 06 20 556-4421

2030 Érd, Balatoni út 56. (Pataki cukrászdával szemben)
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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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www.facebook.com/Amnesia-Érd-Amy-Divat-117750318595245
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Egyes darabok akciós áron
vásárolhatókmeg!

Minden szerdán új kollekció érkezik!
Hamarosan cipőkollekcióval bővül kínálatunk.
Cím: 2030 Érd, Budai út 26. (lakótelep felőli oldal)

06-30-386-8657
H–P: 10.00–17.00, Szo: 10.00–13.00

Amy
Divat
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HÍRHASÁB

Költöző intézmények
Mint azt lapunkban is közöltük, a BajcsyZsilinszky út 47. 

szám alatti rendelő felújításának befejezéséig a felnőtt 
háziorvosok április 25től a városközpontban, a Budai út 14. 
szám alatt (a Városháza melletti épületben) változatlan 
időben fogadják a betegeiket. Ebben az épületben koráb
ban az Érdi Szociális Gondozó Központ működött. Ez az 
intézmény a napokban szintén új helyre, a korábbi Család
segítő Szolgálat Emma utca 7. szám alatti épületébe költö
zött és a rendelők felújítását követően is ebben az ingatlan
ban marad.

Új rendelők épülhetnek
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a múlt héten tár

gyalta és egyhangúlag elfogadta a javaslatot, miszerint a 
BajcsyZsilinszky út 40. szám alatt működő gyógyszertár 
átépítése során két új háziorvosi rendelővel is bővülhet a 
jelenlegi épület. A BENU Magyarország Zrt. felajánlotta az 
önkormányzatnak, hogy az ott működő Borostyán patika 
átépítése során két új háziorvosi rendelő kialakítását is a 
saját költségén vállalja. Ha a beruházás megvalósul, három 
felnőttháziorvosi körzet, a 11., dr. Deák Gábor, a 12., dr. 
Deák Erzsébet és a 13., dr. Sziráki Csaba rendelője nyerne 
korszerű elhelyezést az új helyiségekben. A beruházó az 
átépítésre kerülő épület egészségügyi alapellátást szolgá
ló részeinek használatát 25 évre térítésmentesen az érdi 
önkormányzatra ruházza, így hosszú ideig zavartalanul 
működhet az épületben az alapellátás. Amennyiben a vá
ros közgyűlése is elfogadja a javaslatot, háromnégy héten 
belül elkezdhetik a kivitelezést, így a háziorvosok szeptem
ber végén be is költözhetnek az új rendelőkbe. 

Igazgatói pályázatok
Tekintettel a korábbi eljárások eredménytelenségére, a 

közgyűlés februárban ismételten pályázatot írt ki a Sze
pes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői felada
tainak ellátására. Határidőig három pályázat érkezett, egy 
érvénytelen, kettő pedig érvényes volt. A pályázókat az 
előkészítő szakértői bizottság mellett a múlt héten nyílt 
ülésen a Köznevelési és Művelődési Bizottság is meghall
gatta.

Tóth Betti 25 éves közművelődési szakmai múlttal, Buda
pestről pályázta meg az állást. 22 évig volt igazgatója a fe
rencvárosi kultúrháznak. Úgy vélte, kívülállóként és több 
évtizedes szakmai hozzáértésével frissítést, új lendületet 
hozhatna a város kulturális életébe.

Wolf Katalin a központ munkatársaként pályázott. Kifej
tette: gyermekkora óta ismeri az érdi intézményt, s azt lát
ta, hogy az érdi kultúrház már évek óta nem rendelkezik 
egy markánsan megfogalmazható, körülírható arculattal. 
Hangsúlyozta: az épület valóban elavult, de nem egy vado
natúj, korszerű művelődési házat látott már, amit aztán 
nem voltak képesek új tartalommal megtölteni. Wolf Kata
lin új arculatot és elsősorban a fiatal nemzedék megszólítá
sát ígérte.

A bizottsági meghallgatáson Wolf Katalin pályázata 7, 
Tóth Bettié 1 szavazatot kapott. A végső döntést a közgyű
lés mondja ki. Csütörtökön, április 28án tehát eldől, lesze 
végre új igazgatója a Szepesnek. n BE

Kiemelkedően sikeres volt 
a Hulladékért facsemetét-
program: körülbelül hatszáz 
zsák hulladékot hoztak és 
ugyanennyi facsemetét vit-
tek el cserébe az érdiek a 
szombaton megrendezett 
környezetvédelmi akció ke-
retében.

Kopor Tihamér (Fidesz–
KDNP), a 6. számú választó-
kerület önkormányzati kép-
viselője másodízben rendez-
te meg a Hulladékért facse-
metét-akciót. Idén már két 
helyszínen, az Érdligeti vas-
útállomás melletti parkoló-
ban, illetve a Kós Károly isko-
la udvarán várták a szelektí-
ven gyűjthető hulladékkal 
érkező lakosokat, akik egy-
egy zsák műanyag, papír- 
vagy fémhulladékért egy-egy 
facsemetét kaptak ajándék-
ba. A cseresznye-, meggy-, 
őszi- és sárgabarackfácská-
kat a Magyar Kertészeti Sza-
porítóanyag Nonprofit Kft. 
érdi, Elvira-majori telephelye 
biztosította, ahogy az elmúlt 
esztendőben is.

– Az érdiek örömmel fogad-
ták ezt az akciót, sokan má-
sodszor vettek részt rajta: 
volt, aki arról számolt be, 
hogy a tavaly ültetett fácská-
ja idén már gyümölcsöt is ho-
zott – mondta lapunknak 
Kopor Tihamér, aki Érdlige-
ten segédkezett a hulladék 
átvételénél és a faosztásnál, 
míg a Kós iskolában Dózsa 
Lajos megbízott igazgató, il-
letve Gregor Alexandra di-
ák-alpolgármester fogadta a 
kora reggeltől érkezőket. Az 
iskola udvarán tanárok és di-
ákok is segítették a hulladék 

lerakását, illetve a csemeték 
kiválogatását.

– Nagyon jónak tartom ezt 
az akciót, és örülök, hogy az 
iskolánk is bekapcsolódha-
tott. Mi, diákok is hoztunk 
hulladékot, és természetesen 
facsemetét is viszünk haza – 
mondta a diák-alpolgármes-
ter. 

A hulladékkal érkezők ma-
guk dönthették el, milyen fát 

választanak. Legkapósabb 
talán a cseresznye volt, de so-
kan keresték a barackot is, 
és délre mindkét helyszínen 
elfogytak a facsemeték (az 
iskola udvaráról kétszáz, a 
vasútállomás mellől négy-
száz fát vittek el). A  hulla-
dékkupacok viszont hatal-
masra gyűltek; ezekről aztán 
az ÉTH gondoskodott. Az 
eredmény annál is inkább 
magáért beszélt, mert sok he-
lyen az akciót megelőző na-
pokban járt a szelektív hulla-
dékot begyűjtő autó, látható-
an mégis sikerült egy-egy 
zsáknyira szert tenniük a 
program iránt érdeklődők-
nek. Ahogy annak az édes-

anyának is, aki a kisfiával és 
csecsemőjével érkezett az 
Ercsi úti gyűjtőpontra.

– Rendszeresen összeszed-
jük az eldobált szemetet. Ko-
rábban a gyűjtőszigetre vit-
tük, most a szelektív kukába 
tesszük. Az egyikre tejes do-
bozt, a másikra PET-palackot 
ragasztottunk, hogy a há-
roméves fiam is tudja, me-
lyikbe mi való – mondta az 

anyuka, aki a zsáknyi hulla-
dékért egy cseresznyefát vitt 
haza. Volt, aki a szomszédok-
tól kérte el az újrahasznosít-
ható hulladékot, más a padlá-
son porosodó befőttesüvegeit 
cipelte, egy-egy ófalusi lakos 
pedig a környékén szedte fel 
az eldobált hulladékot. A 
roma önkormányzat tagjai 
takarítóakciót is szerveztek: 
kétkonténernyi szemetet 
szedtek össze a papi földeken 
és környékén. Ahogy Kopor 
Tihamér összegezte, nagyon 
sikeres volt az akció, így, 
mint mondta, jövőre újra 
megszervezi, bár lehet, egy 
kicsit más formában.

n ÁdÁM KaTalIN

Országszerte kilencszáz, 
Érden hét helyszínen mérték 
a járművek közlekedési se-
bességét a rendőrök az euró-
pai Speedmaraton program-
hoz csatlakozva.

A mérések elsődleges cél-
ja a gyorshajtás miatt bekö-
vetkezett balesetek csök-
kentése, illetve megelőzése. 
– Az ilyen akciókat nem a 
bírságolás, hanem elsősor-
ban a figyelem felkeltése és 
a közlekedési szabályok be-
tartatása érdekében szerve-
zik. Ugyanakkor, ha a jár-
művezetők elkövették a sza-
bályszegést, természetesen 
nem hunytak szemet felette, 
hanem megtették a szüksé-

ges intézkedéseket – tudtuk 
meg Ménkű Szilviától, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetőjétől.

Az európai Speedmaraton 
tavalyi eredményeit tekintve 
igencsak hatásosnak bizo-
nyult. A rendőrség ugyanis a 
lakosságot is bevonta az ak-
cióba. Bárki javasolhatott 
olyan helyszínt vagy helyszí-
neket, ahol megítélése sze-
rint túl sok a gyorshajtás. 
Bár tavaly valamivel aktí-
vabbak voltak, sokan az idén 
sem hagyták ki ezt a lehető-
séget, ezáltal is segítve a 
rendőrség munkáját. Pest 
megyében 110 ilyen, mérésre 

érdemes helyszínt jelöltek 
meg a lakosok. Városunkban 
az Ercsi út Érd felé vezető 
szakaszán délelőtt állították 
fel a sebességmérő műszert. 
Itt nem egész egy óra alatt 
tíz gyorshajtót szűrtek ki.

Egyébként, a TISPOL 
Speedmaraton összesített 
adatai alapján a tavalyi 24 
órás összeurópai méréseken 
Magyarországon ötezer jár-
mű lépte túl a sebességha-
tárt. Ezzel a harmadik he-
lyet sikerült elérni. Olaszor-
szágban öt és fél ezer gyors-
hajtót fogtak. Németország-
ban ennek a dupláját, 11 ez-
ret regisztráltak a mérőmű-
szerek. n ÁBRaHÁM

Hatszáz zsák szemetet gyűjtöttek

Hulladékért facsemete

Speedmaraton hét helyszínen

Gregor Alexandra diákalpolgármester segít a facsemete kiválasz
tásában

Multifunkcionális sportközpont épül Érden, 
kiemelt állami beruházás keretében. A projekt 
teljes költségvetése mintegy 3,3 milliárd forint – 
hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótá-
jékoztatón.

A nyár végén megkezdődő 
beruházásról T. Mészáros 
András polgármester és 
Bács István alpolgármester 
számolt be a sajtó, illetve a 
helyi futballszakosztály kép-
viselőinek.

Mint elhangzott, az új léte-
sítmény nemcsak a sporto-
lók, hanem az érdi lakosok 
igényeit is kiszolgálja majd, 
hiszen a futballpálya és a 
mobil fedésű, műfüves foci-
pálya mellett négy squash-
pálya, egy fedett és egy nyi-
tott teniszpálya, 700 méteres 
futópálya, szabadtéri edző-
pálya, valamint wellness-
részleg is épül. Emellett 1339 
ülőhelyes lelátót és 250 férő-
helyes vendéglelátót (min-
den egyes nézőtéri szék fe-
dett lesz), továbbá egy 271 
autó, három busz befogadá-
sára és mintegy 200 bicikli 
tárolására alkalmas parko-
lót is kialakítanak.

– Az új sportközpont fel-
építését az indokolja, hogy a 
jelenlegi, 1960-ban épült lé-
tesítmény túlterhelt, még 
úgy is, hogy egy MLSZ-pá-
lyázatnak köszönhetően mi-
nősített, nagyméretű műfü-

ves futballpálya épülhetett a 
sporttelepen. A multifunkci-
onális sportközpontban több 
szakosztály is megfelelő kö-
rülmények között tarthat 

edzéseket, versenyeket, és 
az érdi lakosoknak is lehető-
séget nyújt majd a szabad-
idős sporttevékenységekhez 
– hangsúlyozta Bács István, 
megjegyezve: bár a beruhá-
zást két ütemben tervezték, 
a nemrég megjelent kor-
mányhatározat az egész 
projekt megvalósításáról 
rendelkezik, így 2017 máso-
dik felére elkészülhet a tel-
jes sportközpont.

Ami a kialakítást illeti, a 
főépület, valamint a futball-
pályák a jelenlegi területen 
helyezkednek majd el, a te-
nisz-, illetve squashpályák, 
valamint a wellnessrészleg 
pedig a város által nemrég 
megvásárolt területen.

Bács István utalt arra is, 
hogy a sportközpontnak kö-
szönhetően színesedik majd 
a helyi sportélet is: – A  fő-
épületben kialakítandó helyi-

ségek különféle klubfoglalko-
zásokra is alkalmasak lesz-
nek (mint például a sakk), a 
fedett teniszpálya létrehozá-
sával pedig egyesületi kere-
tek közt is beindulhat ez a 
sport Érden – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

T. Mészáros András pol-
gármester elmondta: reméli, 
hogy az állami beruházás 
mellett futó Modern Városok 
Programja olyan fejlődést in-
dít el a városban, amelynek 
köszönhetően munkahelyek 
százai, de akár ezrei jöhet-
nek létre részben az intéz-
ményfejlesztéseknek, rész-
ben a tervezett ipari parknak 
köszönhetően, és így Érd al-
vóvárosi pozíciója semmivé 
lesz.

– Terveink szerint 2019 
után elindulhat az út- és jár-
daépítés, ami a kommunális 
infrastruktúrát is egy me-
gyei jogú városhoz méltóvá 
emeli – zárta szavait a pol-
gármester. n ÁdÁM

Színesedik a közösségi sportélet

Sportközpont épül Érden

Reakció
Szűcs Gábor (MSZP) sajtótá
jékoztatón reagált a bejelen
tésre. A képviselő előrebo
csátotta: szerinte is fontos, 
hogy a város egy sportléte
sítménnyel gazdagodjon. 
Abban a kérdésben azonban 
már vitába szállna a városve
zetéssel, hogy ennek épp 
most vane itt az ideje, vagy 

inkább későbbre kellene ha
lasztani. Szűcs Gábor úgy 
fogalmazott, a forrásokat 
ennél sokkal jobban lehetne 
hasznosítani utak és járdák 
építésével. A képviselő 
ugyanakkor elismerte, hogy 
az ercsi úti futballpályán va
lóban áldatlan állapotok 
uralkodnak, s az utánpótlás 
nevelése, meg a sport támo
gatása is fontos. A szocialis

táknak azonban az a vélemé
nyük, hogy a sportközpont
nak nem most kellene meg
épülnie, szerintük a városve
zetésnek be kellene tartania 
a fokozatosság elvét.
Az Érd TV értesülései szerint a 
sportközpontra szánt forrá
sok nem fordíthatók másra, 
azt a kormány kiemelt beru
házásként célzottan erre a 
beruházásra adja. n BÁlINT

A központ az érdi lakosoknak is lehetőséget nyújt majd a szabad
idős sporttevékenységekhez

Méltó körülmények között edzhetnek a focizni vágyó fiatalok

Érd Közneveléséért Díj
Felhívás pedagógusoknak adományozható Érd Közne

veléséért Díjra. Pedagógusnap alkalmából kerül átadásra 
az Érd Közneveléséért Díj. Az Érd Közneveléséért Díj azok
nak a személyeknek és alkotó pedagógus közösségeknek 
adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az 
óvodai, iskolai és intézeti oktatónevelő munka és a tehet
séggondozás területén, illetve magas fokú pedagógiai és 
szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és 
hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában. A díja
zott személyére, a díjazandó közösségre bárki javaslatot 
tehet, aki a javasolt személy vagy közösség tevékenységét 
közvetlenül ismeri. A javaslatot írásban kell megtenni. Az 
Érd Közneveléséért Díj odaítélésére Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága tesz 
javaslatot a beérkezett jelölések alapján. A díj adományo
zásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A jelölése
ket a következő címre kell benyújtani: Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Bu
dai út 8. A jelölések benyújtási határideje: 2016. május 10.

Olimpikonok támogatása
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támo

gatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó, érdi la
kóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat. Támo
gatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Vá
ros közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartóz
kodási hellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az 
olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs 
tornákon. A kérelemhez mellékelni kell: a sportoló sport
szakmai önéletrajzát, igazolást az adott sportág országos 
szakszövetségétől. A kérelmek benyújtási határideje: 2016. 
május 19. A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága 
dönt. Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkor
mányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási 
szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolá
sának szabályait. A kérelemmel kapcsolatos további felvi
lágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Iro
dáján (Érd, Budai út 8.) személyesen vagy telefonon, a 06 23 
522 300/251 melléken.

M e g h í v ó
Az érdi Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége, a Barátság Klub, 
az Erdélyi Székelyek és Magyarok Érdi 

Szervezete tisztelettel meghívja 
Önt és kedves Barátait 

Szucher Ervin: 
Toronyba zárt anyanyelvünk 

szórványmagyarokról szóló  
riportkönyve bemutatójára.

A könyvet bemutatja: Kelemen Ferenc, 
a marosvásárhelyi és bukaresti rádió 

magyar adásának nyugalmazott 
szerkesztője.

Időpont:
2016. május 3án, kedden 18 órakor

Helyszín:
Szepes Gyula Művelődési Központ

(2030 Érd, Alsó u. 9.)

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
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Baksai József festő, grafi-
kus és művésztanár. Alkotá-
sainak témáit alapvetően ol-
vasmányélményeiből meríti, 
s mindig valamilyen miszti-
kához, kultúrkörhöz köthető 
mindaz, amivel foglalkozik. 
Az olvasmányokból gondola-
tok, képek, képtervek szület-
nek. Sötét tónusokkal, föld-
színekkel festett képei kü-
lönleges textúrájuk révén 
reliefszerű hatást keltenek. 
Nagyméretű vásznaira rop-
pant vastag rétegben hordja 
fel az olajfestéket, ezáltal 
térbeli dimenzióval is felru-
házza alakjait. Kisebb mére-
tű akvarell-ceruza-kol lá zso-
kat is készít, amelyeken visz-
szatérő motívumai – a világ 

keletkezése, s egyben a vi-
lágmindenséget szimbolizá-
ló edény, hal, fa, árnyék – 
mellett, időnként szövegtö-
redékek is feltűnnek.

Baksai József úgy véli, 
legalább 127 évig kellene él-
nie ahhoz, hogy igazán a 
művészi képességei csúcsá-
ra jusson, ezért amatőrnek 
tartja magát, aki egyfolytá-
ban tanul. Mivel művészete 
elsősorban olvasmányaiból 
táplálkozik, naponta gyako-
rolja mindkettőt: olvas és 
fest. Azért, hogy legyen min-
denre ideje, elsajátította a 
szóképolvasást, ami egy 
gyorsolvasási módszer, így 
akár száz oldalt is képes be-
fogadni egyetlen óra alatt. 

Gyakran csak kis akvarelle-
ket készít, mert azokkal 
gyorsan és könnyen halad, 
míg a nagyméretű munkák 
sokkal időigényesebbek, így 
nem mindig jut idő az összes 
gondolat „lejegyzésére”. 
Ezek közül később többet 
megfest nagyban is. A művé-
szet mellett a tanítás is vé-
gigkíséri az életét. Három 
évtizede nagy élvezettel ok-
tat, amit azért tart fontos-
nak, mert eközben ő maga is 
sokat tanul.

A Munkácsy-díjas festő-
művész érdi kiállítását ápri-
lis 29-én, 18 órakor Nagy T. 
Katalin művészettörténész 
nyitja meg a Galériában.

n BE

127 évig kellene élni

Itthon otthon címmel, a 
Pesovár Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola szervezésében 
múlt csütörtökön rendhagyó 
néprajzórát tartottak az érdi 
kultúrház színháztermében. 
A településünkhöz is kapcso-
lódó néptáncokat és szokáso-
kat bemutató, jó hangulatú 
interaktív rendezvényre az 
érdi iskolák diákjait várták.

Nemcsak a rendezvény, az 
időpontja is rendhagyónak bi-
zonyult, hiszen viszonylag 
korán, a második iskolai óra 
keretében érkeztek a tanulók 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központba. Itt egy interaktív 
óra keretében ismerkedhet-
tek meg a néprajz fogalmával 
és a mezőföldre jellemző ha-
gyományokkal, népszoká-
sokkal. A műsort 45 percesre 
tervezték, ezért nevezték el 
rendhagyó néprajzórának – 
tudtuk meg Szigetvári Jó-
zseftől, a Pesovár Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti igazgatójától.

Fontosnak tartják, hogy a 
gyerekek évente legalább egy 
alkalommal találkozzanak 
egy-egy ilyen eseménnyel. 
Ennek során megismerhetik 
szülőföldjük népi hagyomá-
nyait. Érden a sorozat első 
műsora a mezőföldi néptán-
cokból és népszokásokból 
adott ízelítőt a nebulóknak. 
Úgy tervezik, hogy évről évre 
újabb tájegységeket fognak 
majd velük együtt bejárni. 
Természetesen a 45 perc túl 
kevés ahhoz, hogy mindent 
megtudjanak és megjegyez-
zenek. A cél inkább az, hogy 
olyan impulzust kapjanak, 

amely által bármikor felisme-
rik a táncokat, viseleteket, 
lesz fogalmuk arról, mely táj-
egységhez sorolhatók.

Érd a Mezőföld csücskén 
található település. Kevesen 
tudják, hogy rengeteg népraj-
zi gyűjtés indult el innen. 
Fontos, hogy a legifjabb nem-
zedék is tudja, melyik tájegy-
ségen él, milyen népi kultúrát 
örökölt az elődöktől. Itthon 
úgy leszünk csak igazán ott-
hon, ha ismerjük a város 
múltját és el tudjuk helyezni 
azt nemcsak a földrajzi, ha-
nem a néprajzi térképen is – 
fűzte hozzá Szigetvári Jó-
zsef. A környező települése-
ken uradalmi kertészetek 
voltak s a gazdasági major-
ságokban nagyrészt cselé-

dek éltek. Érd azonban vala-
melyest más helyzetben volt, 
a főváros közelsége miatt 
polgáriasultabb településnek 
számított. Ugyanakkor a 
nemzetiségi sokszínűség jel-
lemezte: székelyek, romák, 
svábok, rácok és más nemze-
tiségek telepedtek itt meg, s 

éltek, élnek ma is egymás 
mellett. Érd tehát azon ritka 
települések egyike, ahol va-
lamennyi, az országban elő-
forduló nemzetiség megtalál-
ható. Zömében egyszerű em-
berek éltek itt régen: cselé-
dek, számadó juhászok és 
földművesek. Így táncaikat 
és a viseletüket is az egysze-
rűség jellemezte, hiszen még 
vasárnap sem jártak pará-
dézni, mert az állatokat el 
kellett látni – fűzte hozzá a 
művészeti igazgató.

A rendhagyó interaktív 
néprajzórát nemcsak a szín-
padon táncoló, már reggeltől 
mulatós hangulatban lévő ifjú 
táncosok, hanem a közönség 
soraiban helyet foglaló diá-
kok is nagyon élvezték. Hal-

lottak jól ismert dalokat, de 
számukra újként hangzó nép-
dalok is felcsendültek. Azt 
mondták, sokáig elnézték vol-
na még a táncokat, de a csü-
törtöki rendhagyó néprajz-
órát a rendes iskolai órák kö-
vették.

n ÁBRaHÁM

Mezőföldi hagyományokkal ismerkedtek a diákok

Rendhagyó néprajzóra a Szepesben

A Pesovár Ferenc Iskola néptáncosai mezőföldi táncokat mutattak 
be a kisiskolásoknak

Több apróság is úgy döntött a minap, hogy 
olyan rossz lesz, mint még soha. Szerencsére 
ez csak Kovács Barbara költeményében valósult 
meg, amit sokan választottak a tankerület álta-
lános iskoláinak szóló vetélkedőn. A legjobbak 
a megyei döntőben folytathatják a verselést.

Két, alsós és felsős kategó-
riában összesen 43 diák mér-
te össze rátermettségét vers-
mondásban az érdi Gyermek-
könyvtárban. A  tankerület 
iskoláinak legutóbbi, április 
20-án megtartott versmon dó-
versenye, pár napos csúszás-
sal ugyan, de a költészet nap-
jához kapcsolódott.

– A szavalás több szem-
pontból hasznos a diákok szá-
mára – emelte ki Dózsa La-
jos, a Kós Károly Szakképző 
Iskola pedagógusa, a zsűri 
elnöke. – Egyrészt roppant jó 
memóriagyakorlat, másrészt, 
ami talán ennél is lényege-
sebb, hogy a fejből megtanult 
verseknek hallatlanul nagy 
szerepük van a szókincs bőví-
tésében. Ismert probléma a 

tanárok ellőtt, hogy gyakran 
a száz évvel ezelőtt megfo-
galmazott gondolatok meg-
értéséhez a mai tanulóknak 
néha értelmező szótárt is kell 
mellékelni. Ám a versek tanu-
lása, hangos felmondása si-
mán átsegíti őket ezen a ne-
hézségen is. Nemcsak megér-
tik, de meg is jegyzik a szá-
mukra addig ismeretlenül 
csengő fogalmakat.

Dózsa Lajos elmondta még: 
óriási dolog, hogy napjaink-
ban ilyen sokan szeretik a 
költeményeket, és szívesen 
állnak közönség elé. Igaz, az 
alsósok körében még jóval na-
gyobb a verselési kedv, de a 
vers szeretete később is meg-
marad. Ha közülük sokan fel-
sős korukban már nem sza-

valnak közönség előtt, mégis 
szívesen vesznek majd kezük-
be egy-egy kötetet – hangsú-
lyozta az eredményhirdetés 
előtt a zsűri elnöke, hozzáté-
ve: ezen gondolatok mentén a 
versenynek kizárólag nyerte-
sei vannak.

A diákok szabadon vá-
laszthattak verset. Az alsó-
sok körében leginkább a kor-
társ szerzők művei kerültek 
előtérbe. Kiderült, többen 
szeretnének egy „igazi csa-
csit”, sőt, már azt is eltervez-
ték, hogy egész nap olyan 
„rosszak”, csintalanok lesz-
nek, mint még soha. Termé-
szetesen mindezt csak elmé-
letben, Kovács Barbara ver-
seinek gondolataiban való-
sult meg a könyvtárban. 
A felsősök pedig klasszikus 
nagyjaink ismert vagy ke-
vésbé ismert költeményeiből 
választottak egyéniségük-
nek megfelelőt. Az első helye-
zést elért diákok a megyei 
megmérettetésen folytathat-
ják a verselést.

 n BÁlINT EdIT

Versmondóverseny a könyvtárban

„Kéne nekem egy csacsi...”

A Pest megyei versenyen Hideg 
Eliza és Horvát Béla Levente kép
viseli majd az Érdi Tankerület is
koláit

Eredmények
Alsó tagozat: I. Hideg Eliza (Százhalombatta) és Horváth 
Béla Levente (Batthyány). II. Budai Anna (Érdligeti), Egyházi 
Abigél (Diósd) és Mák Virág (Kőrösi). III. László Brigitta 
(Mariánum), Medgyesi Emma (Diósd), Micskó Angéla és 
Nagy Zsófia (Érdligeti).
Felső tagozat: I. Molnár Verona (Bolyai) és Tóth Barbara 
(Mariánum). II. Balogh Diána és Nagy Anna (Kőrösi). III. 
Cservenyi Balázs, Keresztes Emma (Sóskút), Moravecz Gergő 
(Érdligeti) és Szakács Rebeka (Vörösmarty).

3
4

9
0

3
9

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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TeTő-Zsindely
sZaküZleT

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!

34
90

29
34

84
26

35
06

16

35
01
36



10 11| 2016. április 27. |    ajánló hely, történet   | 2016. április 27. |

SZÜLETÉS HETE ÉRD
2016. május 5.

 9.00  Megnyitó

 9.10  Apává válni 
Csörgő Andrea perinatális szaktanácsadó

 10.00  Az újszülött valódi igényei  

Dr. Kun Judit Gabriella orvos, IBCLC szoptatási szaktanácsadó

 11.00  A természetes szülés testi-lelki folyamatai 

Németh Mónika bába

 11.45  Tombolasorsolás

Következő rendezvényeink:

Születés Hete Tárnok

2016. május 12. 9:30-12:30 között

Helyszín: Ifjúsági Ház, Tárnok, Rákóczi utca 38.

Várandósságra, szülésre, szoptatásra felkészítő tanfolyam

2016. május 12. 17-19 óra között

Helyszín: Szakrendelő (Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény)

Érd, Felső u. 39-41. Csecsemőtanácsadó várója (Alsó utca felőli bejárat mellett)

Helyszín:
Fészek Gyermekvédő Egyesület, Érd, Alsó u. 52.

Szervező: 
Kötelék - Érd térségi Közösség a Családokért 

www.csaladikotelek.hu
 www.facebook.com/KotelekKozosseg/

XI. Tánc világnapja 
tiszteletére szervezett 

Gálaműsor
2016. április 29. péntek 18 órakor Érden a 

Szepes Gyula Művelődési Központban
(Érd, Alsó u. 9.)

Fellépő Vendégművészek:
Sebestyén Csaba 

Harangozó díjas balettművész tanítványai

Somfai Péter és az Irish Feet 
Ír sztepp tánccsoport

Sági István Balázs-Bántó Betti 
– Standard bemutató

Gangaray Trambulin 
Kortárs táncművészeti bemutató

Fellépő Érden működő Táncművészeti Csoportok:
BONTON Tánc Sport Egyesület 

Érdi Tánc Stúdió 
Érdi Torna Club

Frutti Tánc Sportegyesület
Magtár Hagyományörző Táncegyüttes

Masters Sportegyesület
Tigers Sport Egyesület 

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szepes Gyula
Művelődési Központ

BONTON T.S.E.
Vezetősége

Az est szervezője: 
Bonton Tánc Sport Egyesület, 

Bóna Jánosné

Az est háziasszonya: 
Szatmári Tímea

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A belépés ingyenes.

Támogatásukat a szervezők köszö-
nettel várják a helyszínen.

Háttérkép: Szentgyörgyi Erika festőművész alkotása

Támogatók:

A sajtó mellett alig van a propagandának hatá-
sosabb eszköze, mint az iskolán kívüli oktatás. 
Kiváltképpen azóta fontos ez, amióta a szabad 
oktatás ügye felé fordult az érdeklődés.

Az összeomlás előtt a sza-
bad iskolákat szabad líceu-
moknak nevezték a „szabad 
gondolat” agitátorai, szem-
ben a Széchényi-gárda nem-
zeti iskolájával. A Széchényi 
Szövetség – amely az egyete-
met végző ifjúságot csopor-
tosította zászlaja alá – elő-
hírnöke volt nemzeti iskolá-
jával a mai népfőiskolának.

Mint annyi minden nagy 
nemzeti mozgalom, az első 
népfőiskola is Szegeden szü-
letett meg. Az első növendé-
kek a gazdanép tanulni vá-
gyó fiai közül kerültek ki. A 
Széchényi Szövetség termé-
szetesen a nagy Széchényi 
pedagógiai elveit hirdette. 
Mikor a főiskolások négy hó-
napnyi tanfolyam után eltá-
voztak, megalakították a 
népfőiskolások Széchényi 
Szövetségét, a hallgatók 
földbérlő szövetkezetbe tö-
mörültek, hogy százhatvan 
holdon megmutassák az öre-
geknek, hogyan gazdálkod-
nak a Széchényi népfőisko-
lásai. Nem sokkal ezután 
Esztergom, Szentes, Győr, 
Csongrád, Eger és Mezőkö-
vesd követte Szeged példá-
ját.

A népfőiskola történeté-
nek újabb fejezetét a sáros-

pataki főiskola tanárai ír-
ták, akik, mint négy eszten-
dővel ezelőtt, karácsony tá-
ján, két hétre egybegyűjtöt-
ték a tehetséges falusi legé-
nyeket a Szeretetfalva jelké-
pes községbe.

1938-ban finn támogatás-
sal Nagytarcsán, 1939-ben 
Veszprémben, 1940-ben Ta-
tán nyílt meg kéthetes népfő-
iskolai tanfolyam. Pilisen, 
Hódmezővásárhelyen, Nyír-
egyházán, Székesfehérvá-
rott, Sopronban, Győrött, 
Pécsett, Pápán, Kőszegen, 
Cellben, Balassagyarmaton 
stb. a megszállás alatt Rima-
szombaton és több más he-
lyen rendeztek hasonló el-
gondolással rövidebb, in-
kább helyi jellegű tanfolya-
mokat.

Mikor az érdi népfőiskola 
munkáját a Kalot agilis ve-
zetői elkezdték, arra gondol-
tak, hogy az eddigi tapaszta-
latok felhasználásával új 
embertípust kell nevelni, 
amely átformálja a falut, 
megérti az idők szavát, al-
kalmazkodik a megváltozott 
körülményekhez.

Az érdi kastély környéké-
ről indult el 1526-ban II. La-
jos seregével a nemzet nagy 
temetője felé. Aztán jöttek a 

törökök s Hamzsa bég fész-
kelte be magát a kastélyba. 
Az épülettömb alatt több 
száz méter hosszú, tágas fo-
lyosó fut ismeretlen irányba. 
Az egyik folyosó sarkában 
nyirkos cella van, ahol a hős 
gróf Szapáry szenvedett a 
török fogságban. Később je-
zsuita novíciusok kerültek 
ide, utoljára pedig istenes 
nővérek halk lépteit nyelték 
el a folyosók. Közülük való 
volt Bogner Mária, akinek 
egyszerű sírja ott domborul 
az épület előtti kis kertben. 
Boldoggá avatása folyamat-
ban van.

Így ölelkezik össze a törté-
nelem és a kegyelet. Jellem-
nevelőbb környezetet keres-
ve sem lehetett volna 
gazdaifjak számára találni 
az érdi kastélynál.

A népfőiskola hallgatói 
azok a tehetséges falusi le-
gények, akik alkalmas idő-
ben a falu vezetői lesznek. 
A magyar gazdanép tehet-
ségeit megfelelő szakembe-
rekkel kicsiszolják s visz-
szaadják a falunak. A nép-
főiskola munkarendje há-
romirányú: 1. vezetőkép-
zés; 2. kultúra felemelése; 
3. speciális gazdasági tan-
folyamok.

A tanfolyam hallgatói a 
bentlakás ideje alatt rendes 
községi életet élnek. Válasz-
tanak maguk közül bírót, 
jegyzőt, képviselő-testüle-
tet, iskolaszéket, pénztárost. 
Ezeket a tisztségeket a tan-

folyam ideje alatt felváltva 
viselik. A vezetőknek kisze-
melt hallgatók elméleti és 
gyakorlati felvilágosításo-
kat kapnak, azon kívül el-
igazodnak a mai kor világ-
nézeti, nemzetpolitikai, 
nemzeti, gazdasági és társa-
dalmi kérdéseiben. Megis-
merkedik az új vezető a ma-
gyar történelem ragyogó és 
mély pontjaival, s itt vonja le 
azok következtetését. Emel-
lett megismeri az ősi magyar 
kultúrát, irodalmat, polgári 
jogokat, magyar táncot, éne-
ket, zenét, művészetet és ha-
gyományokat. A magyar fa-
lut a saját kultúrájával akar-
ják megostromolni és meg-
tartani.

A népfőiskola eleve elveti 
azt a hiedelmet, hogy a ma-
gyar paraszt nem alkalmas 
a kereskedelemre. A keres-
kedelemre, ügynökmunkára 
alkalmas fiúk megkapják a 
főiskolán azt a tudást, szak-
mabeli fortélyt, ami alkal-
massá teszi őket a falu gaz-
dasági életének irányításá-
ra. Így veszi át a gazdasági 
életet maga a falu és annak 
hasznát megtartja magá-
nak.

Az oktatás módja gyakor-
lati. A speciális tanfolyamok 
hallgatói már itt vesznek, el-
adnak, szerződést írnak, 
könyvelnek, leveleznek. A 
népfőiskola mintagazdasá-
ga megtanítja a hallgatókat 
a helyes és minél több hasz-
not biztosító gazdálkodásra. 

Akié a gazdaifjúság, azé a 
jövő, mondja a Kalot.

A társadalomnak ez az ér-
deklődése mutatja, hogy az 
első állandó jellegű népfőis-
kola célja mennyire közel áll 
mindenkihez, aki a mai ma-
gyar életet közelről nézi.

A Kalot testvérmozgalma 
a Kalász, elsőnek nyitja meg 
népfőiskoláját a falu leányai 
számára Bodajkon. Erre az 
ősi kegyhelyre gyűlnek ösz-
sze a falu leányai, hogy há-
rom hónapos tanfolyamon jó 
családanyává és ügyes 
gazdasszonnyá nevelődje-
nek. Gyakorlatban megta-
nulják az egyszerű, egészsé-
ges főzést, konyhakertésze-
tet, szakszerű baromfigon-
dozást, szövést és varrást 
stb. Elméletben pedig er-
kölcstant, honismeretet, 
számtant, gazdaságtant, 
egészségtant, helyesírást 
stb. tanulnak.

A falu fiatal leányaiból így 
nevelnek hitében erős, nem-
zetiségében öntudatos, gaz-
daságilag jól képzett nőket, 
akik elsősorban a családjuk 
javára, de közvetve a ma-
gyarság javára élnek és 
munkálkodnak.

A mozgalom a tétlen múlt-
tal szemben most a nemzeti 
érzés felébresztésével végez 
jó munkát. Az egyre szapo-
rodó népfőiskolák bizonyára 
elősegítik annak az új élet-
nek a meg valósulását, 
amelyre Magyarországnak 
oly nagy szüksége van.

Urbán László – Sajtótükör: Nemzeti Újság, 1941.

Ahol a falu tehetséges fiait és leányait tanítják

ikkeink folytatását megjelenő lapunkban olvashatja!

SZÜLINAPI PARTI ÖTLETEK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Egyy vidámra sikerült szülinapi parti töb
b „hozzávalót” is igényel, am

ik között a leg-

fonntosabbak: a jól megválasztott helyszín, a lurkó
k figyelmének fenntartása

és a hangulati tényezők.

LETISZTULT SZEREPEKBEN

Poookorny Liát azért szeretjük,
mert olyan, mintha közelről ismernénk, akivel egy

csssomó közös sztorink is van.

VISSZATÉRŐ NYÁRI DILEMMA:

DE HOVA TEGYÜK A GYEREKET?

Talán túlzás nélkül állítható,
hogy ritka és szerencsés hel

yzetben van az a szülő,

akinek egy percig sem okoz fejtörést a közelgő nyár
i szünet idejére megfelelő fel-

üüügyeletet keresni gyermeke számára.

BELFÖLDI KIRÁNDULÓHELYEK

Kis hazánk szerencsére gazd
agon bővelkedik lenyűgöző lá

tnivalókban, remek

kirándulóhelyekben, kulturá
lis örökségekben, természeti kincsekben, melyekhez

számtalan történet is kapcsolódik
.

LABDARÚGÓ EB 2016

A TARTALOMBÓL...

Ci

LA

SZTÁRINTERJÚ KIRÁLY GÁBORRAL,
A VÁLOGATOTT NÉPSZERŰ KAPUSÁVAL

MÁJUS 10-ÉN ISMÉT MEGJELENIK A FAMILINFÓ, A CSALÁD MAGAZINJA

A SZABAD HIRDETÉSI

FELÜLETEKRŐL,

ÉS MEGJELENÉSI

LEHETŐSÉGEKRŐL
KOLLÉGÁINK TÁJÉKOZTATJÁK.

Keresse hirdetési tanácsadójá
t,

várjuk ügyfélszolgálati irodánk
ban!

35
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Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

A laminált padló, amire jó ránézni, jó rálépni és amin jó játszani

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

Cím: 2030 Érd, Budafoki út 14.
Tel: 23/375-833
Nyitva tartás:H-P: 8-18, Szo: 8-14

Aberhof Regatta Bosfor tölgy mintázatú
laminált padló 10 mm vastag

AAAz Akció időtartama:
222016. április 30. vagy a
kkkészlet erejéig

Krono Szicíliai dió mintázatú
laminált padló 8 mm vastag

Kaindl valódi fapadlók készletkisöprése
áprilisban akár 70% kedvezménnyel!

2.990 Ft/m2

2.490 Ft/m2

akár -70%

Az ön kódja:

HB163ÉÚA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

35
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Kiemelt programoK
10–11 óra CSIRIBI BÁBSZÍNPAD
11–12 óra KISKALÁSZ zenekar – HEPEHUPA mesekoncert
13 óra „VILÁG GYERMEKEI” – fotókiállítás megnyitója a Magyar  
 Földrajzi Múzeumban, melynek keretében a látogatók megismer- 
 hetik a különböző távoli kultúrákban élő gyermekek mindennap- 
 jait, szokásait, életét 
14–15óra INTERAKTÍV ASZTALI BÁBOZÁS  
 a Fabrika Műhely játékkuckójában
15–16 óra VÍG BALÁZS - Puszirablók
16 –17 óra GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA
17–18 óra ESZTER-LÁNC mesezenekar

egész napos programoK:
l Hancúrozda kicsiknek (kézvezető játékok, formaegyeztető játékok,  
 babajátékok, babakonyha, Kattuska játékkastély, stb.)
l Játékkuckó nagyoknak (kirakók, társasjátékok, memoryk, logikai játékok)
l Arcfestés (a gyerekek tündérré, pillangóvá vagy varázslóvá alakulhatnak)
l Kézművesség kicsiknek és nagyoknak
l Vonatos akadálypálya, óriás csúszda, légvár, élő csocsó, lufiállatkák
l Kosaras fakörhinta, póni lovaglás
l Nagyapáink játékai – népi játszóudvar (Éltető Értékeink Egyesület)
l MAGYAROK ÉRDI VÁSÁRA a sétányon az Éltető Értékeink Egyesület  
 szervezésében
l „Hozz egy könyvet, vigyél kettőt!” – kötetlen könyvcserebere  
 és papírszínházi mini előadás a Csuka Zoltán Városi Könyvtár  
 Gyermekkönyvtárának sátrában
l Tánctanítás kicsiknek a MASTERS SE közreműködésével

Nagy nap a kicsiknek
gYermeKnap
mÁJUs 29-én
a magYar 
FÖlDraJzi 
mÚzeUm 
KertJéBen

HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Heti menü 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  Sztárportré– sztárok a 

mikrofonnál
20.00  Heti menü ism.

KEdd
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00  Bigyó előző adás ism.

SZERda
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Zeneválogatás
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 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00  Kis esti zene

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  JazzPresszó 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 ism.
20.00  Esti mix

SZoMBaT
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00  aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00  HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00  aréna ism.

VaSÁRNaP
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma
  A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00  Heti menü ism.
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén ren-
dezvénytől függően, a rendez-
vény előtt 1 órával.

PROGRAM

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására.
Május 7én, szombaton 9–12 óráig

XI. TÁNC VILÁGNAPJA
Gálaműsor
A belépés ingyenes.
Április 29én, pénteken 18 órakor

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Tükröződés
A Duna–Art Fotóklub kiállítá-
sa
A tárlatot megnyitja M. Nagy 
Péter
Május 6án, pénteken 18 órakor

FOTÓGALÉRIA
Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Szekér Gizella keramikus 
kiállítása

ELŐZETES

Bíró András vers- és próza-
mondóverseny
Információ és jelentkezés a 
lukacs.orsolya@szepesmk.
hu e-mail címen, vagy a 
23/365-490/102-es telefonszá-
mon.
Május 13án, pénteken 14 órakor

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016
Nejem a neten
Szeptember 25én, vasárnap 15 óra

Csiki-csuki
Október 16án, vasárnap 15 óra

Lépjünk olajra
November 20án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.
Az időpont- és műsorválto-
zás jogát fenntartjuk!

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

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 kiállí-
tás

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 kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás fotósoknak

GYERMEKKÖNYVTÁR

Kiállítás
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásai

Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 
7 hónapos kortól 3–4 éves ko-
rig.

Vezeti Tóth Andorné Tímea. 
A foglalkozásokon való részvé-
tel ingyenes, de a helyek korlá-
tozott száma miatt előzetes be-
jelentkezést kérünk!
Április 29én, pénteken 10–11 óráig

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 órá-
ig
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 órá-
ig
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 ki-
vételével nyitva 10–18 óráig

Baksai József kiállítása
Megnyitja Nagy T. Katalin mű-
vészettörténész
Április 29én, pénteken 18 órakor

Május 2., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Kézilabda-mérkőzés Magyar Kupa 

elődöntő Fehér KC–Érd
21:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:30  Vámos Miklós beszélgető műsora 

55. rész ism.
22:25  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
22:55  Mozgás ism. sport magazin
23:25  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:55  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:10  Híradó ism.

Május 3., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Kézilabda-mérkőzés Magyar Kupa 

helyosztó mérkőzés
21:30  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat Kósza Blues Band 2012
22:10  Vámos Miklós beszélgető műsora 

56. rész
23:05  Mozgás sportmagazin
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.

Május 3., SZERda
19:00  Híradó

19:15  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

19:30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Kutya éji dala színes, magyar 

filmdráma, R: Bódi Gábor
22:20  Vámos Miklós beszélgető műsora 

56. rész ism.
23:15  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:00  Híradó ism.

Május 4., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 44. rész
20:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Óvatlan fejvadász színes, amerikai 

akciófilm, R: Max Kleven 
12 éven felülieknek!

22:30  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

23:00  Fény-Kép kulturális magazin
23:30  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó ism.

Május 6., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 57. rész

20:00  Eszmélés színes, magyar dráma, 1984 
R: Grunwalsky Ferenc

21:40  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat ism. Kósza Blues Band 2012

22:20  Fény-Kép ism. kulturális magazin
22:50  Mozgás ism. sportmagazin
23:20  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:35  Híradó ism.
Május 7., SZoMBaT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 20. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás sportmagazin
21:00  Fény-Kép kulturális magazin
21:30  Kutya éji dala színes, magyar 

filmdráma, 1983 R: Bódi Gábor
23:50  Érdi Panoráma ism. 

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

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 57. rész ism.
20:00  Backstage 8/2 rock magazin
20:30  Eszmélés színes, magyar filmdráma 

1984 R: Grunwalsky Ferenc
22:10  Mozgás sportmagazin
22:40  Fogadóóra. 

kérdezzen a polgármestertől
23:10  Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
23:40  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

andrásné 06 23 363 036

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105.
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a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016.08.01–
2021.08.15ig szól.
a munkavégzés helye: Pest me
gye, 2030 Érd, Diósdi út 95–99.
a beosztáshoz tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: a köznevelési 
intézmény vezetőjének feladata 
az intézmény szakszerű és törvé
nyes működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jo
gok gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével kap
csolatban minden olyan ügyben, 
amelyeket a jogszabály nem utal 
más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illet
mény megállapítására és a jutta
tásokra a „Közalkalmazottak jog
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, pedagógusok elő
meneteli rendszeréről és a köz

alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény közne
velési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rendelet rendel
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, /egyetemi szintű vég
zettség és tanítói/tanári szakkép
zettség vagy a nemzeti közneve
lésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § 
(8). bekezdésben meghatározott 
végzettség, szakképzettség,
• pedagógus munkakörben szer
zett legalább 5 éves szakmai gya
korlat,
• pedagógus-szakvizsga kereté
ben szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,
• büntetlen előélet, és annak iga
zolása, hogy nem áll a foglalkoz
tatástól való eltiltás hatálya alatt,
• cselekvőképesség,
• megbízást az kaphat, aki a mun
káltatóval közalkalmazotti jogvi
szonyban áll, vagy a megbízás
sal egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.

a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére vonat
kozó program, amely tartalmazza 
a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szüksé
ges végzettség, szakképzettség, 
szakvizsga meglétét igazoló ok
mányok másolata,
• a pályázó legalább 5 éves szak
mai gyakorlatát igazoló doku
mentum (munkáltatói igazolás, 
munkakör megnevezésével),
• szakmai önéletrajz,
• 90 napnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány a büntetlen előélet 
igazolására, valamint annak iga
zolására, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkoztatástól 
való eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesí
tését nem teszi lehetővé,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul a teljes pályázati anya
gának sokszorosításához, továb
bításához (3. személlyel közlés),
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő kezelésé
hez,

• hiánypótlásra a pályázat beadási 
határidejét követően nincs lehe
tőség.
a beosztás betölthetőségének 
időpontja: a beosztás legkoráb
ban 2016. augusztus 1. napjától 
tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 10. A pályá
zati kiírással kapcsolatosan továb
bi információt Sárközi Márta nyújt, 
a 30 381 3995ös telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: Postai úton, a pályázatnak 
a Emberi Erőforrások Minisztere 
címére történő megküldésével 
(1054 Budapest, BajcsyZsilinszky 
út 42–46. Koordinációs, Jogi és 
Személyügyi Főosztály ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 20160711, valamint a 
beosztás megnevezését: Érdligeti 
Általános Iskola intézményvezető.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének kikéré
se után az oktatásért felelős mi
niszter dönt.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 11.

a pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny,
helyben szokásos módon.
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
A  pályázatot írásban, két azonos 
szövegű és mellékletű példány
ban (egy példányt nem kérünk 
összefűzni), zárt borítékban kérjük 
megküldeni a KLIK Koordinációs, 
Jogi és Személyügyi Főosztály cí
mére. A borítékra írják rá „PÁLYÁ
ZAT – Érdligeti Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”. 
Két további példányt kérünk a 
KLIK Érdi Tankerület címére meg
küldeni (2030 Érd, Tompa Mihály 
utca 1.).
a munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
klik.gov.hu honlapon található.
a KÖZIGÁllÁS publikálási idő-
pontja: 2016. április 7.
A pályázati kiírás közzétevője a 
Közszolgálati Személyzetfejlesz
tési Főigazgatóság (KSZF). A pá
lyázati kiírás a munkáltató által a 
KSZF részére megküldött adato
kat tartalmazza, így annak tartal
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ L Y Á Z A T O T  H I R D E T
Érdligeti Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: 2030 
Érd, Alsó utca 1–3.
a közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rende-
let alapján a munkakör betöl-
tője által ellátandó feladatkö-
rök: 1. sz. melléklet 15. a) pont.
Ellátandó feladatok:
Ellátja az általános építéshatósá
gi feladatokat, így különösen:
• az építési, az összevont, a 
bontási, a használatbavételi, a 
fennmaradási engedélyezési el
járással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az orszá
gos építési követelményektől 
való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, a 
jogutódlás, a veszélyhelyzet ese
tén szükségessé váló építési 
tevékenység tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági fel
adatokat, gondoskodik a szak
hatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításá
ról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzé

sek szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról,
• ellátja az egyszerű bejelentés
sel kapcsolatos feladatokat, a 
telekalakítási ügyekkel kapcso
latos szakhatósági feladatokat, 
a hatósági bizonyítványok, szak
hatósági állásfoglalások kiadásá
val kapcsolatos feladatokat,
• az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és ellen
őrzési feladatai során gondosko
dik az építményekre vonatkozó 
általános érvényű településren
dezési és építési követelmények 
érvényre juttatásáról, a helyi épí
tési szabályzatban foglalt ren
delkezések betartásáról,
• építésügyi hatósági szolgálta
tást nyújt.
a munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építésha
tósági ügyintéző – döntéselő
készítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatá
sokra a „Közszolgálati tisztvise
lők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd 
MJV Polgármesteri Hivatal Köz
szolgálati Szabályzata rendelke
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• főiskolai, egyetemi szintű épí
tészmérnöki vagy építőmérnöki 
(magasépítő területen szerke
zetépítő szakirány) szakképzett
ség, főiskolai szintű magasépítő 
üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő terü
leten szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági üzemmér
nöki (ezzel egyenértékű tele
pülésmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy 
Alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr 
vagy magasépítési szakirányán 
szerzett szakképzettség, mes
terfokozatú képzésben szerzett 
tervező építészmérnöki, szerke
zettervező építészmérnöki szak
képzettség, osztatlan képzésben 
szerzett építész szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• államigazgatásban, építésügyi-
hatósági területen eltöltött gya
korlat,

• közigazgatási szakvizsga,
• informatikai ismeretek,
• építésügyi vizsga.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• rendszerezett problémameg
oldás
• objektivitás
• jó szintű szóbeli és írásbeli kife
jező készség
• precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. 
melléklete szerinti szakmai ön
életrajz,
• végzettséget igazoló bizonyít
vány, oklevél egyszerű másolata.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: A munkakör 
legkorábban 2016. május 23. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 17. A pá
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Mohos Gá
borné nyújt, a 23/522300/236
os telefonszámon.

a pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak Érd 
Megyei Jogú Város Polgármes
teri Hivatala címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis
ban szereplő azonosítószámot: 
14/934/7/2016, valamint a mun
kakör megnevezését: Építésha
tósági ügyintéző.
• Személyesen: dr. Kertész Orso
lya, Bartos Beatrix, Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 13.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. május 22.
a pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
• www.erd.hu, 2016. április 17.
• Érdi Újság
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. Bérezés: a 
közszolgálati tisztviselőkről szó
ló 2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltak szerint. A kinevezés ha
tározatlan időre szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lakosság-Szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport

Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a civil 
szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) számú önkormány
zati rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazga
tási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Sport és Ifjúsági Keret-
re pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják meg
oldani:
• ifjúsági korosztály számára 
legalább havi rendszeres
séggel közösségi összejöve
telek, klubok programjainak 
szervezése,
• ifjúsági és gyermeksport-
rendezvények szervezése, 
versenyeken való részvétel,
• szorgalmi időszakon kívüli 
programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szün
idei stb.)
• gyermek- és ifjúsági tábo
rok szervezése, azokon való 
részvétel,
• fogyatékkal élők részére 
szervezett sport és szabad
idős rendezvények megtar
tása.
a pályáztatás rendje
A program megvalósításá
nak határideje a pályázat 
kiírását követő legkésőbb 
1 év, a pályázat szakmai és 
pénzügyi beszámolójának 
benyújtási határideje leg
később a pályázati cél meg
valósulásától számított 30. 
nap. Ugyanazzal a program
mal csak egy kerethez lehet 
pályázni. Valamennyi ke
retre együttvéve legfeljebb 
kettő pályázat adható be. 
A benyújtási határidőt kö
vetően beérkezett/postára 
adott pályázat érvénytelen. 
A pályázat hiányosan kitöl
tött adatlap és a kötelező 
mellékletek hiánya esetén 
érvénytelen. Utólagos hi
ánypótlásra nincs lehető
ség.
a benyújtás módja
Pályázni a pályázati adatlap 
benyújtásával, az abban 
meghatározott dokumen
tumok csatolásával lehet 
úgy, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a prog
ramhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati doku

mentumok közül a bírósá
gi bejegyzés másolatát, az 
alapszabályt és az alapító 
okiratot, köztartozásiga
zolást vagy nyilatkozatot 
tárgyévben csak a legelső 
pályázatához kell csatolnia.
a benyújtás határideje: 
2016. május 19. A pályá
zatok elbírálásának határ
ideje a benyújtási határidő 
leteltétől számított 15 nap. 
A benyújtott pályázatokat 
az elbírálást megelőzően a 
Polgármesteri Hivatal meg
vizsgálja, hogy azok a pályá
zati feltételeknek megfelel
neke.
a pályázat benyújtható:
• személyesen ügyfélfo
gadási időben Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján 
(Érd, Budai út 8. fsz.), ügyfél
fogadási időn kívül az Ügy
félszolgálati Irodára (Érd, 
Alsó u. 3. fszt.), vagy
• postai úton Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodájának 
(2030 Érd, Alsó u. 1., Pf. 31.) 
címezve.
A pályázatot egy példány
ban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra kér
jük ráírni: „Sport és Ifjúsági 
Keret pályázat”. Postai úton 
benyújtott pályázat esetén 
a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell ér
teni.
A pályázatok kiírása, vala
mint a beérkezett pályáza
tok elbírálásáról és a támo
gatás odaítéléséről történő 
döntés a Sport és Ifjúsági Bi
zottság hatáskörébe tarto
zik. Amennyiben a döntésre 
jogosult szükségesnek tart
ja, a benyújtott pályázattal 
kapcsolatban a Polgármes
teri Hivataltól, illetve az 
érintett szakintézményektől 
véleményt kérhet.
Alapítványok esetében az e 
rendelet szerint nyújtott tá
mogatás alapítványi forrás 
átadásának minősül, amely
ről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontja alapján – a 
bizottságnak a támogatás 
odaítéléséről szóló dönté
se figyelembevételével – a 
Közgyűlés határoz.
Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályá
zónak (be nem jegyzett 

civil szervezetek, klubok) 
pályázatában kötelezett
ségvállaló szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támo
gatási összeg fogadására 
saját bankszámláját az önál
ló bankszámlával nem ren
delkező kedvezményezett 
részére biztosítja.
a pénzügyi támogatás 
felhasználása és elszámo-
lása
A pályázatonként elnyerhe
tő legnagyobb támogatás 
összege legfeljebb 600 000 
Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pá
lyázók, akik a pályázati cél 
megvalósításához saját for
rással is rendelkeznek.
Ha a civil szervezet prog
ramja pályázata alapján a 
meghatározott határidőn 
belül, de a pályázat odaíté
lését követő évben valósul 
meg és ugyanabban az év
ben ismét sikerrel pályázik, 
az új támogatási szerződés 
mindaddig nem írható alá, 
míg a korábbi támogatással 
kapcsolatos elszámolás és 
beszámoló elfogadása meg 
nem történt. Amennyiben 
az elszámolás és a beszá
moló elutasításra került, az 
illetékes bizottság az újabb 
támogatás odaítéléséről 
szóló döntését visszavonja.
A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támoga
tási szerződést köt. A civil 
szervezet a támogatás ösz
szegének felhasználásáról 
a támogatási szerződésben 
meghatározott módon kö
teles elszámolni, illetve a 
megvalósulásról szakmai 
beszámolót készíteni, mely 
benyújtásának határideje 
legkésőbb a pályázati cél 
megvalósulásától számított 
30. nap.
A támogatási szerződés
ben rögzített céltól eltérő 
felhasználás, valamint a fel
adat teljesítésének elmara
dása esetén, illetőleg ha a 
civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges kö
rülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgál
tatott, vagy a felhasználás
ról nem számol el, a támo
gatás összegét vissza kell 
fizetni.
A döntésről valamennyi pá
lyázót írásban értesítjük.
Sport és Ifjúsági Bizottság

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo
zatlan idejű közalkalmazot
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
2030 Érd, Emma utca 7.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: a költségvetés és a 
zárszámadás elkészítésével 
és végrehajtásával kapcso
latos teendők, államháztar
tási könyvelésigazdálko
dási feladatok, pénzügyi, 
analitikus nyilvántartások 
vezetése, vagyonnal kap
csolatos feladatok, adat
szolgáltatások, bevallások, 
beszámolók készítése. Fő
könyvi, kincstári nyilván
tartással való egyeztetések.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállá
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, 
gazdaságtudomány terü
letén szerzett képesítés: ál
lamháztartási mérlegképes 
könyvelő, képesített köny
velő vagy egyéb pénzügyi 
számviteli szakképesítés,
• hasonló területen szer
zett, legalább 1–3 év szak
mai tapasztalat,
• ECDL.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: alapszintű 
számviteli/pénzügyi szoft
verismeret.
Elvárt kompetenciák: jó 
szintű pontosság, megbíz
hatóság, határozottság.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• fényképpel ellátott részle
tes szakmai önéletrajz, mo
tivációs levél
• az iskolai végzettséget 
és szakképesítést igazoló 
bizonyítványok fénymáso
lata,

• 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány vagy 
az igénylésről szóló feladó
vevény,
• pályázó nyilatkozata arról, 
hogy személyes adatainak 
a pályázati eljárással ösz
szefüggő kezeléséhez hoz
zájárul, és azokat a pályá
zati eljárásban részt vevők 
megismerhetik.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok el
bírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. má
jus 13. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további in
formációt Demjén Szilvia 
nyújt, a 0623520362os 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázat
nak a Szociális Gondozó 
Központ Érd címére törté
nő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/480/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
Számviteli munkatárs;
• elektronikus úton, 
Demjén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
email címen keresztül;
• személyesen, Demjén 
Szilvia, Érd, Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munka
kör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó je
lentkezők személyes meg
hallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll mó
dunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek el
küldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek mara
déktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 
16.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Gazdasági iroda

Számviteli munkatárs
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHívÁS
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a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun
kaidő.
a munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Vörösmarty utca 31.
a munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: a szociális és men
tálhigiénés problémákkal küzdő 
egyének, családok és közösségi cso
portok segítése a társadalmi integ
ráció érdekében. A szociális bizton
ság megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatásokról, 
valamint azok igénybevételének 

formáiról megfelelő tájékoztatás 
biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illet
mény megállapítására és a juttatá
sokra a „Közalkalmazottak jogállá
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás, szoci
álpedagógus, szociálpolitikus, ok
leveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, szociális mene
dzser,
• magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: hasonló területen szerzett, 
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

a pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szak
mai önéletrajz, motivációs levél,
• az iskolai végzettséget és szak
képesítést igazoló bizonyítványok 
fénymásolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy az igénylésről 
szóló feladóvevény,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, és azokat a pályázati 
eljárásban részt vevők megismer
hetik.
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályáza

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. május 13. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 
0623520362os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szo
ciális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis
ban szereplő azonosítószámot: 
1/483/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Családgondozó;

• elektronikus úton Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
email címen keresztül;
• személyesen: Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a munkakör betöltése kizá
rólag a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiánytalanul ke
rülnek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: 2030 
Érd, Emma utca 8.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a telepü
lésen szenvedélybetegséggel 
küzdő egyének, családok és kö
zösségi csoportok segítése a tár
sadalmi integráció érdekében, a 
szerhasználatnak, valamint járu
lékos ártalmainak a csökkentése, 
az életet veszélyeztető helyzetek 
elhárítása, a változás elindítása 

és segítése, az életvitelbeli válto
zás ösztönzése, a szenvedélybe
teg egészségügyi kockázatainak 
csökkentése, más ellátásba való 
továbbjuttatása.
Illetmény és juttatások: az il
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás,
• hasonló területen szerzett, leg
alább 1–3 év szakmai tapaszta
lat,
• magyar állampolgárság, bün
tetlen előélet, cselekvőképesség.

a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szak
képzettséget igazoló bizonyít
ványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy pályá
zati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges ke
zeléséhez hozzájárul.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 13. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Demjén Szil
via nyújt, a 0623520362os tele
fonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1/484/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: Szociá
lis munkatárs – Koordinátor;
• elektronikus úton, Demjén 

Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu email címen ke
resztül;
személyesen, Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzettsé
gekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételek
nek maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: irodai, adminiszt
ratív és dokumentációs jellegű fel
adatokat lát el. A szervezeten belül 
a hatáskörébe tartozó szakterület 
ügyviteli, ügyintézési folyamata
iban vesz részt, tevékenységével 
támogatja a tagintézményvezető 
munkáját.
Illetmény és juttatások: az il

letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány
adók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szociális 
gondozó és szervező,
• gyakorlott szintű MS Office (iro
dai alkalmazások),
• gyakorlott szintű levelező rend
szerek (LotusNotes, Outlook),
• gyakorlott szintű MS Windows 
NT/2000/XP,
• ECDL,
• magyar állampolgárság, büntet
len előélet, cselekvőképesség.
a pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: hasonló területen szerzett, 
legalább 3–5 év szakmai tapasz
talat.
a pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szakkép
zettséget igazoló bizonyítvány
másolat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy pályázati 
anyagban foglalt személyes ada
tainak a pályázati eljárással össze
függésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályáza

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 13. A pá
lyázati kiírással kapcsolatosan to
vábbi információt Demjén Szilvia 
nyújt, a 0623520362os telefon
számon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szo
ciális Gondozó Központ Érd címé
re történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a boríté
kon feltüntetni a pályázati adatbá
zisban szereplő azonosítószámot: 
1/482/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Szociális segítő;

• elektronikus úton, Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.
hu email címen keresztül;
• személyesen, Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzett
séggel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek hi
ánytalanul kerültek elküldésre, il
letve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat
lan idejű közalkalmazotti jog
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a vezetői megbízás időtarta-
ma: a vezetői megbízás határo
zott időre, 2016. augusztus 16
tól 2021. augusztus 15ig szól.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Riminyáki út 
17.
a beosztáshoz tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 69. § (1) és (2) be
kezdéseiben foglaltak alapján 
a vezetői feladatok ellátása. Az 
intézmény törvényes működé
sének biztosítása, a pedagógiai 
munka irányítása, szervezése, 
ellenőrzése, illetve a jogszabá
lyokban előírt munkáltatói jo
gok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazot
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a(z) 
egyéb juttatások megállapítá
sa a vonatkozó jogszabályok fi
gyelembevételével a fenntartó 
intézményre vonatkozó rendel
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi 
végzettség,
• pedagógus-szakvizsga kere
tében szerzett intézményveze
tői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakör
ben szerzett legalább ötéves 
szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intéz
ményben pedagógusmunka
körben fennálló, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus mun
kakörben történő, határozatlan 
időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás,
• cselekvőképesség, büntet
len előélet és annak igazolása, 

hogy nem áll a foglalkoztatás
tól való eltiltás hatálya alatt.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: intézményveze
tői tapasztalat.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vo
natkozó program,
• a végzettséget, szakképesítést 
tanúsító okiratok egyszerű má
solata,
• három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, vagy az 
annak megkéréséről szóló pos
tai feladóvevény másolata,
• hozzájárulás a személyes ada
tok pályázati eljárással össze
függésben történő kezelésé
hez, továbbá nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati elbírálásban 
részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik és abba bete
kinthetnek,
• nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő tár
gyalásáról,

• nyilatkozat vagyonnyilatko
zattételi kötelezettség vállalá
sáról.
a beosztás betölthetőségé-
nek időpontja: a beosztás leg
korábban 2016. augusztus 16. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 6. A 
pályázati kiírással kapcsolato
san további információt Eszes 
Mária nyújt, a 303364004os 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Német Nemzetiségi Ön
kormányzat Képviselőtestü
lete címére történő megkül
désével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltün
tetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/934/8/2016, valamint a be
osztás megnevezését: óvoda
pedagógus, intézményvezetői 
megbízással.
• elektronikus úton Nagy Niko

letta részére a nnagy@erd.hu 
email címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok
ról az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselőtes
tülete dönt. A pályázat elbírá
lásának határideje: Legkésőbb 
a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 23. § (3) bekezdése 
szerinti véleményezési határ
idő lejártát követő harmincadik 
nap utáni első testületi ülés.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 31.
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a pályázatot mellékletekkel 
együtt kettő nyomtatott pél
dányban kérjük benyújtani.
a Közigállás publikálása: a 
pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Inté
zet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére 
megküldött adatokat tartal
mazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

oRVoSI ÜGYElETEK
Érd Megyei Jogú Városban 24 órás orvosi 
ügyelet működik a Szabadság tér 9. szám 

alatt, (a posta helyén), Érdi Kistérségi Ügye
leti Centrum elnevezéssel. Az ügyeleti ellá

tást 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. biz
tosítja, Érd Budai út 3. fszt. 2. szám alatt. Rende
lési 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

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
az ellátottak testilelki jóllé
tének biztosítása. Az egész
ségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálá
sával részt vesz preventív, 
egészségmegőrzési, egész
ségfejlesztési folyamatok
ban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. 
Segíti a gyógyítómegelő
ző tevékenységek hatékony 
működését.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
középiskola/gimnázium, ál
talános ápoló és asszisztens, 
diplomás ápoló, szakápoló, 
gyakorló ápoló,
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselekvő
képesség.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthe
tő.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 13. 
A pályázati kiírással kapcso
latosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 0623
520362os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ 
Érd címére történő megkül
désével (2030 Érd, Emma 

utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat
bázisban szereplő azono
sítószámot: 1/481/2016, 
valamint a munkakör meg
nevezését: Ápoló;
elektronikus úton, Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu email címen 
keresztül;
személyesen, Demjén Szilvia, 
Érd, Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megje
lölt végzettséggel lehetsé
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, ame
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradék
talanul megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 16.

a lukin lászló Zeneiskola
FELvÉTELI MEGHALLGATÁSOKAT TART
2016. április 25–május 3. között a 2016/2017-es tanévre.

a következő hangszerekre várják a jelentkezőket: 
zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 

trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, harmonika, ütő, magánének, 
valamint szolfézs zenei előképző.

További információk: www.erdizeneiskola.hu, 06/23-365-641

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

CSalÁdGoNdoZÓ munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű Ellátása

SZoCIÁlIS MUNKaTÁRS – KooRdINÁToR munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

SZoCIÁlIS SEGíTŐ munkakör betöltésére.

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MaGaSaBB VEZETŐ) beosztás ellátására.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

ÁPolÓ munkakör betöltésére.
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Sajátos nevelési igényű, il-
letve tartósan beteg gyerekek 
szülei alakítottak csoportot 
Érden, hogy megosszák egy-
mással az őket érintő, érdek-
lő információkat, segítsék 
egymást, és hatékonyabban 
képviselhessék gyermekeik 
érdekeit.

Autista, Down-szindrómás, 
látássérült, epilepsziás vagy 
mozgáskorlátozott, csecse-
mő, iskoláskorú vagy már fel-
nőtt – ami közös bennük, 
hogy mindannyian valami-
lyen életminőséget befolyáso-
ló mássággal, sérültséggel 
élnek. Kacifántosak, ahogy a 
pár hónapja megalakult Élet-
fa csoportban nevezik őket. 
Azért ezt a szót használják, 
mert a szülők – amikor még 
nem sikerült feldolgozniuk 
gyermekük másságát – ódz-
kodnak a sérült, illetve fogya-
tékos jelzőtől, nem beszélve 
arról, hogy a kacifántos szó 
kedvesebb, játékosabb és po-
zitívabb csengésű. Havonta 
egy alkalommal megrende-
zett találkozóiknak a Habili-
tációs Központ ad otthont. A 
szabályok egyszerűek: az a 
szülő jön el, aki épp ráér, és 
annyi időt tölt el a csoport-
ban, amennyit tud vagy épp 
szeretne.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
ilyen alkalmakat, kimozdulá-
si, feltöltődési lehetőséget biz-

tosítsunk. Ezeknek a szülők-
nek kihívásokkal teli az éle-
tük: a piciket hetente többször 
viszik fejlesztésre, otthon 
tornáztatják, és sokkal gya-
koribbak az orvosi vizsgála-
tok is, mint egy átlagosan fej-
lődő gyermek esetében. Az 

iskolakötelessé válás is ko-
moly feladatot jelent, hiszen 
megfelelő intézményt találni 
nem egyszerű. A halmozottan 
sérült gyermekek nagyon 
hátrányos helyzetben van-
nak, mivel kevés a környéken 
az olyan intézmény, amely be 
tudná fogadni őket, és ahol 
nappali ellátás keretében 
megkapnák a szükséges fej-
lesztést, így ilyen élethelyzet-
ben az egyik szülőnek általá-
ban otthon kell maradnia a 
gyermekével – mondta la-
punknak Tarsoly Anikó, az 
Életfa Csoport egyik megala-
pítója, akinek harmincnyolc 

éves fia húsz esztendeje vesz 
részt nappali ellátásban a ha-
bilitációs központban.

– Két szülőtársammal, 
Ömböli Ágnessel és Jakab-
Balázs Lindával azért hoz-
tuk létre ezt a csoportot, hogy 
ezekre a problémákra megol-
dást találjunk, segítsük egy-
mást, illetve képviseljük a 
gyermekek és szüleik érdeke-
it – tette hozzá Anikó, hang-
súlyozva: minden sajátos ne-
velési igényű gyerek szüleit 
várják, az enyhébb esetektől 
egészen a összetett sérültség-
gel élőkig.

A csoport találkozóinak 
minden hónapban más a fő 
témája; az április 15-ei be-
szélgetésen Récsei Kriszti-
na, a gondozóközpont vezető-
je és Paróczai Zoltánné, a 
habilitációs központ tagintéz-
mény-vezetője vett részt, akik 
arról beszéltek, milyen segít-
séget tud nyújtani intézmé-
nyük az érintett szülőknek és 
gyermekeiknek, és válaszol-
tak a felmerülő kérdésekre. A 
következő találkozó témáját, 
előadóját még szervezik az 
anyukák, egy azonban biz-
tos: ezentúl minden hónap 
harmadik péntekén találkoz-
nak, tehát legközelebb május 
20-án, délután öt órától vár-
ják a kacifántos gyerekek 
szüleit a habilitációs központ-
ban. n ÁdÁM KaTalIN

Másodízben járhattak Er-
délyben az Érdi Teleki Sá-
muel Általános Iskola hete-
dikes diákjai, a Határtala-
nul! program keretében.

Öt felejthetetlen napot töl-
töttek Erdélyben április 5. 
és 9. között a Teleki iskola 
hetedikesei, akik az EMMI 
megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 
által kiírt Határtalanul! pá-
lyázaton elnyert 1 553 600 
forintból többek közt Arad-
ra, Székelyudvarhelyre, il-
letve Marosvásárhelyre, a 
Királyhágóhoz, a Vargyas-
szorosba látogattak el. Elju-
tottak továbbá Korondra, 
Vajdahunyadra, Kisbacon-
ba, Szé kely ke reszt úr ra, 
Gyergyószentmiklósra, a 
Gyilkos-tóhoz, Fehéregyhá-
zára, Nagyszebenbe és Dé-
vára is. Csaba testvér ottho-
nába ajándékot is vittek a 
gyerekek: több mint 64 ezer 
forintot gyűjtöttek össze a 
diákok, és egy meglepetés-
csomagot is átadtak.

– Nem hagyhattuk ki 
Sáromberkét sem, ahol meg-
koszorúztuk névadónk, Te-
leki Sámuel sírját, és elláto-
gattunk a volt Teleki-kas-

télyba is, ahol most iskola 
működik. Régóta próbálko-
zunk azzal, hogy testvéris-
kolai kapcsolatot hozzunk 
létre ezzel az intézménnyel, 
és várhatóan most sikerülni 
fog – mondta lapunknak 
Patkóné Séra Ilona igazga-
tó, aki két kollégájával kí-
sérte a huszonhat érdi hete-
dikest. Az idei pályázat kü-
lönlegessége az volt, hogy a 
csoport felsőcsatári gyere-
kekkel utazott közösen, és a 
diákok közt pár nap alatt 
barátságok szövődtek.

 – Nem először látogat-
tunk el Erdélybe. Több uta-
zási irodával felvettük a 
kapcsolatot, és azt válasz-
tottuk, amely az elképzelé-
seinknek megfelelő progra-
mot tudott nyújtani. Ezt úgy 
egészítettem ki, hogy az a 
magyar irodalom tananyag-
hoz kapcsolódjon – ezt már 
az út főszervezője, Frank 
Lászlóné, a pályázat írója 
mondta lapunknak, hozzá-
téve: már megpályázták és 
meg is nyerték a jövő évi 
utat, úgyhogy a jelenlegi ha-
todikosok már készülhet-
nek: jövőre ők is utaznak.

n ÁdÁM KaTalIN

A zene az kell! – énekelték 
az Érdigeti Iskola diákjai a 
kultúrházban megrendezett 
gálaműsoruk nyitó dalát. 
A  Ligeti-napok zá ró ren dez-
vé nyén idén is rengeteg látvá-
nyos, derűs és szellemes pro-
dukcióval lepték meg a tanu-
lók a szülőket, pedagóguso-
kat és társaikat.

A Mi mit tudunk! című gála-
műsor szavalatokból, mesék-
ből, színdarabokból, zenés és 
táncos produkciókból állt ösz-
sze. Az ezt megelőző Ligeti-
napokon április 18-tól 22-ig is 
számos izgalmas és érdekes 
programon vehettek részt a 
nebulók. Elsőként egy kiállí-
tást rendeztek a tanulók leg-
sikeresebb munkáiból. Mivel 
ökoiskolaként működnek, 
fontosnak tartják ráirányíta-
ni a figyelmet a szelektív hul-
ladékgyűjtés szükségességé-
re is. Idén nemcsak a papír, 
hanem az elektromos hulla-

dékgyűjtést is megszervezték 
az intézményben. Ezenkívül 
több vetélkedőt, tanulmányi 
és szórakoztató versenyt is 
tartottak. A  „Nyelvünkben 
élünk” anyanyelvi tankerüle-
ti vetélkedőben a 7. és 8. évfo-
lyamosok vettek részt. 
A  komplex természettudo-
mányos csapatversenyben 

pedig főként a nyolcadikosok 
remekeltek. A kicsik viszont 
óriási izgalommal készültek 
a hagyományos Liget ring – 
távirányítós autóversenyre. 
A gyerekek ehhez saját szla-
lom pá lyát is építettek a torna-
teremben és otthonról hozott 
autóikkal mérték össze 
ügyességüket. n BÁlINT Á.

Már a bejáratnál finom saj-
tos pogácsával meg egy kupi-
ca szilvapálinkával kínálták 
a házigazdák az Erdélyi Szé-
kelyek és Magyarok Egyesü-
letének báljára érkező vendé-
geket.

Harmadik tavaszi batyus 
báljukon mulathattak a hétvé-
gén, április 23-án, az Érden élő 
erdélyi székelyek és magya-
rok. Az immár hagyományos 
rendezvény fővédnöke T. Mé-
száros András polgármester, 
díszvendége Aradszki And-
rás államtitkár volt. Az idei 
bálon ditrói székelyek is részt 
vettek, akik nemcsak a jóked-
vükkel, hanem néptáncukkal, 
no meg néhány székely viccel 
alapozták meg a hajnalig tartó 
vidám hangulatot.

A Hargita megyéből érkező 
ditróiak műsorát követően a 
bálozók vették birtokba a 
táncparkettet. A talpalávalót 
a Siculus együttes szolgáltat-
ta, a legkitartóbbak pedig vir-
radatig ropták. A tánc szüne-
tében a batyukból előkerültek 
az otthonról hozott finomsá-
gok, így sem éhen, sem szom-
jan nem maradhatott senki.

Gáspár Antal, az Erdélyi 
Székelyek és Magyarok 
Egyesületének elnöke la-
punknak nyilatkozva kiemel-
te: az egyesület három évvel 
ezelőtti megalakulásakor az 
volt a céljuk, hogy össze-
gyűjtsék az Érden élő erdé-
lyieket és székelyeket. Úgy 
tűnik, ezt a célt teljesítették, 
hiszen idén immár a harma-
dik telt házas rendezvényü-
ket tartották meg. A bál lehe-
tőséget ad arra is, hogy a vá-
ros különböző területén, 
egymástól távolabb élő érdi 
székelyek, erdélyiek megis-
merjék egymást, közösséggé 

kovácsolódjanak. Az egyesü-
let tagsága folyamatosan 
gyarapodik, a tavaszi bálra 
több mint háromszázan ér-
keztek. Nemcsak Érdről és a 
közeli falvakból, hanem távo-
labbi településekről, váro-
sokból is eljöttek – mondta 
Gáspár Antal.

A bálozók zöme székely ét-
kekkel felvértezve érkezik, s 
az asztaltársaságok hazai fi-
nomságokkal kínálgatják 
egymást a tánc szünetében. 
Természetesen a jóféle szilva-
pálinka sem hiányozhat – fűz-
te hozzá az egyesület elnöke.

 n BÁlINT E.

Ötödször szerveztek váro-
sunkban régiós borversenyt. 
A megmérettetés fővédnöke a 
Gál Szőlőbirtok és Pincészet. 
A nevezett borokat okleveles 
borbírálók bírálták el. Az ok-
leveleket, valamint a bronz, 
ezüst és arany minősítést az 
érdi Ipatestület székházában 
vehették át a gazdák.

A korábbi évekhez hasonló-
an, idén is főként a fehérborok 
taroltak – derült ki az ered-
ményhirdetésen. Az Érd-
Ófalusi Pincetulajdonosok 
Egyesülete hat évvel ezelőtt 
szervezte meg először az érdi 
regionális borversenyt. Ta-
valy azonban a 2014-es esz-
tendő nagyon rossz minőségű 
szőlőtermése miatt kényszer-

szünetet tartottak a megmé-
rettetésben. Ezzel szemben 
idén, az ötödik borversenyen, 
mintha bepótolták volna a ki-
esett esztendőt, mert renge-
teg jól sikerült, zamatos bor-
ral neveztek a szőlősgazdák 
– tudtuk meg Martonosi Ta-
mástól, az érdi pincetulajdo-
nosok egyesületének alelnö-
kétől, aki lapunknak nyilat-
kozva arra is kitért, hogy a 
közel hetvenféle bort 20 pon-
tos bírálati rendszerben érté-
kelték az okleveles borbírá-
lók. Minden kategória – fehér-, 
vörös- és rozébor – legjobbja 
arany minősítést érdemelt, 
míg a vándorkupát a legjobb-
nak ítélt bor készítőjének ad-
ták át. n BE

Taroltak a fehérborok

A gazdák egymás borait is megízlelték az est folyamán

Közösséggé váltak az erdélyi magyarok Érden

Ditrói vendégek a székely bálon

A legifjabb nemzedék is képviseltette magát a Hargita megyei 
Ditróból

Bolyai-gála

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Bolyai Általános Iskola 
gáláját. A szombati rendezvényen a diákok közel fele részt vett 
valamilyen produkcióban. – Ez a gála az egyik legfontosabb 
ünnepünk. Legfőbb üzenete az együttlét, minél többen részt 
vesznek egyegy műsorszámban, annál nagyobb a sikerél
mény, a készülődés öröme – hangsúlyozta lapunknak Baranyi 
Teréz igazgató, hozzátéve: azon kívül, hogy szeretnének a diá
koknak lehetőséget biztosítani tehetségük bemutatására, nem 
titkolt céljuk, hogy gyarapítsák alapítványuk kasszáját. Idén 
játszó és sporteszközökre, illetve az iskola honlapjának meg
újítására kívánják fordítani a bevételt. n Á. K.

Telekisek Erdélyben
A Királyhágó határtalan panorámája előtt a Teleki hetedikesei

A negyedikesek zászlókkal búcsúztak, mert új épületben folytatják a 
tanulást

Véget értek a Ligeti-napok

Megalakult az Életfa csoport

Kacifántos gyerekek

Az Életfa csoport legközelebb 
május 20án, 17 órától várja a 
kacifántos gyerekek szüleit

Amplifon Hallásközpont
Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06-23 522-802
amplifon.hu

Vegye
komolyan!

A jó hallás fontos. A problémák megelőzésének
érdekében ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban érdi
és környékbeli lakosok számára
2016. április 27-től május 20-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van vala-
milyen mértékű halláscsökkenése, és
ez a szám folyamatosan növekszik.

A fokozatosan romló hallás az érintet-
teknek sokszor alig tűnik fel, sőt idővel
megszokottá is válhat ez az állapot. Aki
rosszul hall, hajlamos lehet akár a kör-
nyezetét is hibáztatni: sutyorognak, nem
beszélnek érthetően, hadarnak. Az ebből
eredő konfliktusok, sértettség, amegnem
értettség akár a hozzátartozóktól való
elfordulásig fajulhat.

Felgyorsult világunkban a megnöve-
kedett járműforgalom következtében az
autóvezetés és a gyalogosként való köz-
lekedés egyaránt maximális odafigye-
lést igényel. Hogy megelőzzük a balese-
teket az utakon, pontosan kell hallanunk,
milyen irányból jönnekaz autók, a buszok,
a kerékpárosok vagy éppen a gyalogosok.
Ahhoz,hogyahang irányátmeg tudjunkál-
lapítani,működnie kell az úgynevezett
térbeli hallásunknak. Ennek alapvető
feltétele pedig az, hogymindkét fülünkkel
tökéletesen jól halljunk. Ebből következik,
hogyszámoskisebb-nagyobbbalesetetel

lehetne kerülni, ha a hallásproblémá-
kat időbenkezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen környezetből
érkező visszajelzések hatékonyan ráirá-
nyíthatják az érintett figyelmét a problé-
mára, és így idővel talán elfogadja, hogy
segítségrevanszüksége.Hamáreddigelju-
tottunk, ne engedjük el szerettünk,
ismerősünk kezét: kísérjük el a hallás-
vizsgálatra, várjuk meg vele az ered-
ményt és segítsük őt a hallásjavító esz-
közkiválasztásában is.

A hallókészülékkel is meg kell tanulni
hallani, és ezt csak türelemmel, gyakor-
lással érhetjük el. Sokszor a hozzátarto-
zók szerepe legalább olyan fontos,mint a
jól beállított hallókészülék rendszeres
viselése, főleg ha idősebb családtagról
van szó; biztosan mindenkinek a család-
jában van valaki, akinek szüksége van fi-
gyelemre, biztatásra, hogy megtegye az
első lépést. A hallásvizsgálatra nem
kell várni;mindenki egyéni időpontot
kap az Amplifonnál, és személyre sza-
bott audiológiai ellátásban részesül.

Érdemes tehát most bejelentkezni
a 06-23 522-802-es telefonszámon.

Segítsünk
neki! Az autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés

egyarántmaximális odafigyelést igényel.

Ismerünk olyat, akinekhallásproblémája
van, dehomokbadugjaafejét?
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Az NB III Nyugati cso-
portjának 28. fordu-
lójában a tabella 13. 
helyét elfoglaló Puskás 
Akadémia II látogatott 
az Érdi vSE otthonába. 
A találkozónak a ha-
zaiak szempontjából 
volt inkább tétje, mivel 
győzelmük esetén fel-
jebb léphettek volna a 
tabellán.

Jól kezdett az érdi csapat, 
de támadásai előbb Gyurácz, 
majd Kelemen lesállásán 
akadtak el. Hamar alábbha-
gyott a lendület, így lehetősé-
get adtak a vendégeknek so-
raik rendezésére. Váratla-
nul, szinte az első támadá-
sukból vezetést szereztek az 
akadémisták. A 11. percben 
egy védők közé belőtt labdát 
Magyari a kimozduló kapus 
mellett helyezett a hálóba 
(0–1). A hidegzuhanyként ér-
kezett gól nem zavarta meg a 

hazai csapatot, néhány perc 
múlva már érdi gólnak örül-
hettek a szurkolók. A 18. 
percben Csizmadia gyorsan 
elvégzett szabadrúgásával 
Kelemen húzott kapura és a 
kifutó kapus hasa alatt lőtt a 
hálóba (1–1). Ekkor még min-
denki abban reménykedett, 
hogy a gyors válasszal magá-
hoz ragadja a kezdeménye-
zést a vendéglátó csapat és 
maga javára fordítja a mérkő-
zés állását. Ez sajnos csak 
remény maradt, döntetlennel 
vonultak pihenőre a csapa-
tok.

A szünetben rendezte so-
rait az érdi gárda és igyeke-

zett kézbe venni a mérkőzés 
irányítását. Sorra alakítot-
ták ki helyzeteiket, de gólt 
nem sikerült elérni. 
Cservenka szögletét Csiz-
madia lőtte kapura, amelyet 
a vendégkapus bravúrral há-
rított, majd egy Kelemen el-
len a tizenhatoson belül elkö-
vetett szabálytalanságot, 
mindenki meglepetésére, a 
játékvezető a büntetőterület 
vonalára hozott vissza. 
A  szabadrúgást Pallagi a 
kapu fölé lőtte. Ezzel még 
nem volt vége az érdi gólszer-
zési lehetőségeknek. Kele-
men–Hegedűs akciót követő-
en az utóbbi lőtte kapu fölé a 
labdát, majd Skita lövése a 
kapufáról kifelé pattant és a 
védők felszabadítottak.

Hiába javult fel a hazai 
csapat játéka a második fél-
időre, egy félidőnyi jó játék 
kevés volt arra, hogy a maga 
javára fordítsa a mérkőzést.

A 29. fordulóban, április 
30-án, szombaton 17.00 óra-
kor Diósdon a Diósdi TC-
SELECT csapata ellen lép 
pályára az Érdi VSE együt-
tese. n HaRMaT JENŐ

Az érdi Masters SE tánco-
sai ismét bizonyították tehet-
ségüket a hétvégén a prágai 
nemzetek közötti versenyen. 
A lányok és fiúk ugyan gya-
korlottak már a cseh színpa-
don, de az izgalom és bizonyí-
tási vágy ez alkalommal sem 
maradt el – mint ahogyan az 
éremeső sem. Serdülő páros 
kategóriában Kovács Kornél 
(Tornádó SE) és Korpás Pet-
ra (Masters SE) a dobogó 
első fokára léphetett fel, Gá-
bor László és Szalai Alexa 
párosa pedig 7. helyen vég-
zett. Junior páros kategóriá-
ban Zsolnai Regő (Tornádó 
SE) és Kaltenecker Luca 
(Masters SE) ötödikként vég-
zett. Junior kisformáció kate-

góriában a Rakéták (Masters 
SE) sikeresen megszerezték 
az első helyet. A Rock 
N’Roses (Tornádó SE–Mas-
ters SE) felnőtt nemzetközi 

nagyformáció második he-
lyen végzett, az Escape (Mas-
ters SE) felnőtt kisformáció 
tagjai pedig bronzéremmel 
térhettek haza. n SZalMa lIlI

ÉRD–Siófok KC
Az odavágón elszenvedett 

32–30-as vereséget öt perc 
alatt eltüntette az Érd, amikor 
Katarina Krpezs-Slezák há-
rom és Mariama Signaté egy 
góljával már az ötödik perc-
ben 4–0-ra vezetett. Ezután a 
vendégek kétszer is időt kér-
tek, nem sok sikerrel. A Siófok 
csapata nem tudott mit kezde-
ni a dinamikusan, gördüléke-
nyen játszó ÉRD játékával. A 
17. percben már majdnem szá-
moltak az érdi szurkolók, hi-
szen kilenc volt közte, de Silje 
Petersen előbb büntetőből, 
majd átlövésből hozta köze-

lebb övéit. A félidő hátralévő 
részét ugyan megnyerte a Sió-
fok, a szünetre az érdiek így is 
hétgólos, 19–12-es előnnyel 
fordultak. Katarina Krpezs-
Slezák a 38. percben megdob-
ta tizedik(!) gólját, és nem tűnt 
úgy, hogy bárhol is hiba csúsz-
na az érdi gépezetbe. A remek 
védekezés mellé ötletes, krea-
tív támadójáték társult, ezzel 
pedig a hétméteresekből táp-
lálkozó Siófok nem tudta tar-
tani a lépést. Az utolsó tíz 
percre fordulva hat gól volt az 
ÉRD előnye az összesítésben, 
így még az is belefért, hogy az 
utolsó percekre beálló fiata-

lok 34–26-ról felhozzák a ven-
dégeket 34–29-re. Az ÉRD 
64–61-es összesítéssel beju-
tott a K&H Kézilabda liga leg-
jobb négy csapata közé!

Győri Audi ETO KC–ÉRD
Ezúttal az ÉRD nemigen 

tudta tartani ellenfelét, öt 
perc után még 3–2-re vezetett 
is Szabó Edina együttese, de 
ezt követően beindult az Audi-
henger, a Győr zsinórban hét 
gólt szerzett, pedig időközben 
az érdi vezetőedző időt is kért. 
A hatgólos hazai előny a foly-
tatásban sem akart apadni, a 
Győr átlövésekből, beállóból 
és lerohanásból is eredmé-
nyes volt, a szünetre nyolcgó-
los különbséggel (22–14) men-
tek a csapatok.

A második félidő elején to-
vább nőtt a Rába-parti előny, a 
35. percben már tizenegy volt 
közte. A hatperces hazai gól-
csendet három találattal 
használta ki az ÉRD, de ez-
után két perc alatt négy gólt 
kapott. A hajrá előtt már el-
dőlt a meccs, a Győr 35–20-ra 

vezetett. Az utolsó tíz percben 
még a kozmetikázás sem sike-
rült, az ÉRD 42–26-os veresé-
get szenvedett a bajnoki elő-
döntő első mérkőzésén, 
amelyből még hátravan az 
érdi visszavágó, amit május 
12-én tartanak.

Az ÉRD legközelebb a Tipp-
mix Török Bódog női Magyar 

Kupa négyes döntőjében lesz 
érdekelt, amikor az elődöntő-
ben április 30-án a Fehérvár 
KC ellen vív meg 14.30-tól a 
szigetszentmiklósi sportcsar-
nokban, majd másnap szintén 
pályára lép: ha döntőbe jut, ak-
kor 18.00 órától, ha a harma-
dik helyért játszik, akkor 
15.45-től. n doMoNKoS BÁlINT
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2030 perc futás

33 órán és ötven percen ke
resztül rótták a köröket a futók 
az érdi gáton, csaknem két
ezer kilométert futottak nagy
jából százan. Ez azt jelenti, 
hogy a résztvevők az egyesült 
királyságbeli Birminghamig 
jutottak el. És hogy tényleg 
olyan legyen, mintha a ködös 
Albionban lennénk, az időjá
rás nem kímélte őket, szombat 
estétől elkezdett szakadni az 
eső egészen hajnalig, akkor 
jött a viharos szél, majd a szél 
és az eső egyszerre csapott le. 
A futók azonban hősiesen áll
ták a megpróbáltatásokat. 
Muk András, az esemény egyik 
szervezője a célba érkezés 

után fogvacogva mesélte dél
előtt tíz órakor, hogy ő öt órán 
keresztül futott. „A rossz időjá
rás miatt sokan otthon ma
radtak, így az összesítés előtt 
még nem tudom megmonda
ni, hogy meglette az általunk 
kitűzött 2030 kilométer, de ha
táreset” – fogalmazott akkor 
Muk András. Később, az össze
sítés után kiderült, hogy „csak” 
1858 kilométert futottak össze. 
Akárhogy is, ez emberfeletti 
teljesítmény volt, hiszen az ele
mekkel is küzdöttek, mindezt 
azért, hogy felkészüljenek az 
UltraBalaton túrára, ahol vár
hatóan négyöt érdi csapat is 
részt vesz. n d.B.

Kézilabda

A négy között és tovább

ÉRD–SIÓFOK KC 34–29 (19–12)
ÉRd: JANURIK – KRPEZSSLEZÁK 13 (1), SIGNATÉ 4, A. 
Bulatovics 1, Kisfaludy 1, KLIVINYI 6, Fekete B. 4. Csere: 
Gridnyeva (kapus), M. González 2, Barján, O. Vukcsevics 1, 
Szabó L. 1 (1), Havronyina 1, Győri, Gulyás. Edző: Szabó Edina
Siófok KC: Pastrovics – Such 4, S. Petersen 3 (1), ELGAUI 9 
(5), Aguilar2, L. González, ERDŐSI 6. Csere: Salamakha (ka
pus), Piedade 1, Németh Cs. 1, Nyikityina, Deáki 3. Edző: 
Chistian Dalmose

GYŐRI AUDI ETO KC–ÉRD 42–26 (22–14)
GYŐR: Grimsbö – Orbán Adrienn 1, GROOT 4, Kovacsics 4, H. 
LÖKE 7, E. AMORIM 5, Hársfalvi. Csere: Kiss É. (kapus), BROCH 
6, Sulland 7 (6), Knedliková 1, Alstad 3, Görbicz 3, Lakatos, 
Tóth G. 1 (1). Edző: Ambros Martín
ÉRd: Janurik – KRPEZSSZLEZÁK 6, M. González 3, A. 
Bulatovics, Kisfaludy 1, Klivinyi 4, Fekete B. 1. Csere: Gridnyeva, 
Győri (kapusok), Signaté 3, Havronyina, Szabó L. 5 (5), O. 
Vukcsevics, BARJÁN 3, Gulyás, Vajda. Edző: Szabó Edina

Tavaszi táncos éremeső Prágából

Labdarúgás

Igazságos döntetlen született

ÉRDI VSE–PUSKÁS AKADÉMIA II 1–1 (1–1)
Érdi VSE: Kertész – Ország (Balázsovics, a 82. percben), 
Honti, Csiszár, Cservenka – Kónya (Pallagi 72. p.), Hegedűs, 
Csizmadia – Kelemen, Palásthy (Skita, 63. p.), Gyurácz B. Ve
zetőedző: Limperger Zsolt
PaFC II: Tóth Balázs – Mezőssy (Tóth Keve, 63. p.), Csonka 
(Komódi, 84. p.), Damásdi, Kertai – Kocsis G., Lipcsei Á., Mé
száros D., Erdei A. (de Oliveira, 81. p.) – Koronczi, Magyari. 
Vezetőedző: Komjáti András
Gólszerzők: Kelemen, 18. p., ill. Magyari, 11. perc.

Egy félidőnyi jó játék kevés volt a győzelemhez

Beindult a győri úthenger

MŰVÉSZI BALETT A VÍZBEN

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

2016.04.30 ÉS 2016.05.01.

XXIV. Utánpótlás és Felnőtt Országos Bajnokság
II. M.E.C. CUP és Szlovák Nemzeti Bajnokság

34
90

42



22 23| 2016. április 27. |    hirdetés apróhirdetés   | 2016. április 27. |

34
89

64

A KLUDI Szerelvények Kft.

SZAKMUNKÁSOKAT
KERES AUTOMATA
éS FéLAUTOMATA
ÖNTŐGéPKEZELŐ

munkakörbe.
éRdEKLŐdNi TELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba
JELENTKEZNi SZEMéLyESEN:

Kludi Szerelvények Kft.
2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat

Ortopédcipész
munkakörbe

Versenyképes fizetés,
kulturált munkakörnyezet.

Érdeklődni:
06-30-940-6735
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Sütőipari cég egyműszakos
targoncás munkakörbe,

azonnali kezdéssel keres
kollégákat. Munkába járáshoz

Érd központból buszt
biztosítunk.

Bér megegyezés szerint
A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés: Hegyi Géza +3630 242 8711

35
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyianyag-kezelőmunkatársat
(fejtőt) keres

Feladatok:
– vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

– Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

– Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
– Beérkezett áru kézi, illetve gépi erővel történő elrakása.
– Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.
Munkavégzés 2műszakosmunkarendben történik.

Elvárások:
– Vegyipari tapasztalat,
– Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

– OKJ bizonyítvány (könnyűgépkezelő).

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az office@brenntag.hu címen.
Érdeklődés: Hegyi Géza +36 30 242 8711

keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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2016. április 29-énvárjukÖnt ingyenesÁlláskeresőiNyíltNapunkra,
amely során számos FIZIKAI, BETANÍTOTT, SZELLEMI

munkalehetőség között válogathat.
Jöjjön, ha nincsmunkája, ha váltani szeretne, vagy ha kíváncsi, milyen

munkalehetőségek vannakmost Budapesten!
Várjuk 14–15óra között.

Cím: ÉRD,Alsóu. 3. PolgárokHáza, földszinti terem
Érdeklődni: ProfieldMunkaerő-kölcsönzőKft. 20/252-8747

ÁllÁskeresők,
figyelem!

Több mint 20 éve működő,
érdi telephelyű építőipari
vállalkozás keres megbízha-
tó, gyakorlattal rendelkező,
józan életű

kőműveseket és
segédmunkásokat,

hosszú távú munkára.
kiemelt bérezés.

Érdeklődni: Nagy János
06 30 4277 290 34
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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

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
52

56

Kertépítés, kertfenntartás,
térburkolat, automata öntöző

telepítése, termőföld.

23/366-154, 06-20/442-14-07
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Női és férfi betaNítottmuNkások jelentkezését
várom, nagyobb létszámban, azonnali beléptetéssel
(gépi megmunkáló, anyagmozgató munkakörökbe).
munkarend: egy, kettő és háromműszakban (túlmunka
vállalásának lehetősége).

mechaNikai és/vagy elektroNikai
műszerészek jelentkezését várom újonnan létesült
üzemünkbe. Ipari robotok, szerelősori automaták
karbantartása, üzemeltetése a feladat.munkarend: két
műszakban (túlmunka vállalásának lehetősége)

aDrés/vagyvegyszerkezelőivégzettséggel
reNDelkezőaNyagmozgatót keresek azonnali
belépéssel, újonnan létesült üzemünkbe.
munkarend: 2 műszak

esztergályos képzettséggel keresek
álláskeresőket újonnan létesült üzemünkbe.
munkarend: 1 műszak.

Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Érdeklődni: 06-30-193-6342 szakképzett vagygyakorlattal

rendelkezdőpékeket keresünk.
Henteseket keresünk
a Pára Príma Áruházba és Budapestre.
Amit kínálunk: Versenyképes fizetés, jómunkakörülmények,

előrelépési lehetőség.

Várjuk jelentkezését:
• személyesen: a pékségekben
• e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
• Postacímen: Krupp és Társa Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel

Munkavégzés helyszínei:
2030 Érd, Kálvin tér 1.
2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.

Érdi és biatorbágyi
pékségeinkbe
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ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

LAKÁS

Érdligeten 80 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

TELEK

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

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 34
21

82

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

Szabolcsimg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden fa és veszélyes
fák kivágását, elszállítással, sö-
vény és tuják vágását, bozótir-
tást, fűkaszálást, kerttakarítást,
füvesítést, fűszellőztetést, rotá-
lást. 06-20/312-76-76.

Háztáji tojó tyúkok, élő és kony-
hakész állapotban eladók. Tele-
fon: 23/376-464.

TÁRSKERESÉS

Társat keres független, fiatalos 58
éves hölgy (164/67), korban
hozzá illő, káros szenvedélyek-
től mentes, magára és környe-
zetére igényes férfi személyé-
ben. 06-20/386-86-06.

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.

Eltartási szerződést kötne egész-
ségügyben dolgozó, leinfor-
málható hölgy, idős nénivel,
vagy bácsival. Kölcsönös tiszte-
let, szeretet. 06-30/278-7428.

Frissen vágott, konyhakész, kuko-
ricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 34
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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, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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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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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-750-6114 33
93
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 34

14
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Redőnyök,szúnyoghálók
tavaszi vására -10%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
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BÚTORKÉSZ Í T É S
EGYEDI MÉRETBEN

LAKÁSBA – IRODÁBA – ÜZLETBE
KONYHABÚTOR, BEÉPÍTETT SZEKRÉNY

Ingyenes felmérés és árajánlat
VISY PÁLTEL: 06/30/911 57 23

Útépítés, aszfaltozás, viacoloro-
zás és ezzel kapcsolatos mun-
kálatokat vállalok. 06-30/213-
48-33. Hívjon bizalommal!
Nyugdíjasoknak 30% kedvez-
mény.

Ács-tetőfedő-kőműves munka,
nyugdíjasoknak 30% kedvez-
ménnyel, garanciával. 06-20/
285-52-32. Hívjanak bizalom-
mal!

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.

Kőműves és ács munkát, kémé-
nyek javítását, kerítések építé-
sét vállalom. Tel.: 30/571-97-43.

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.

Gépi földmunka, tereprendezés:
proficatter.atw.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

A kludi Szerelvények kft. munkatársat keres

logisztikai területre.
Feladatok: készletnyilvántartás felügyele-
te • Kiszállítások lebonyolításában való rész-
vétel • Napi kapcsolattartás a beszerzéssel,
termeléssel • Közreműködés a belső szállí-
tásban • A beérkező idegenáru mennyiségi és
minőségi átvétele.
elvárás: Legalább érettségi • Érvényes tar-
goncavizsga és targoncavezetésben gyakorlat
előny: SAP termelésirányító rendszer isme-
rete • Hasonló területen szerzett gyakorlat
• Műszaki végzettség
Munkavégzés helye: Diósd.
Jelentkezés: magyar nyelvű önéletrajzzal
a gyula.hegyi@kludi.hu e-mail címen Hegyi
Gyulánál.
Jelentkezni személyesen: Kludi Szerelvé-
nyek Kft. 2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.

– Fémipari szakmunkás
bizonyítvány előnyt jelent

– Sikeres felvételi teszt
– Magas kereseti lehetőség
– Béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-
térítés (vonat-, buszbérlet
esetén 100%), szezonális
rendkívüli jutalom
ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441

izrael József
JELENTKEZNI SZEmÉLyESEN:

diósd, Homokbánya u. 75.

Telekommunikációs (nem tele-
marketing) irodai munkára ke-
resünk munkatársakat azonnali
kezdéssel, 6 órás munkarend-
ben, vagy otthonról is végez-
hető. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk Érd és vonzáskör-
zetében. Tel.: 0630/659-98-67.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 34
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Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

cukrászt, péket
és bolti eladót.

Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu
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Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 34
47
55

Építőiparban, önállóan dolgozni
tudó szakembert/szakmunkást
keresek Érdre, jogosítvány
szükséges. 06-30/914-72-94.

Keresünk magas kereseti lehető-
séggel jólképzett, megbízható
szobafestő munkatársat. Tel.:
06-30/9-349-576.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Jó szervező készségű, önállóan
dolgozni tudó munkatársakat
keresünk. 06-20/555-45-18.

Takarítónőt felveszünk H-P, min-
den nap, 15.00-19.00-ig, 4 órá-
ban. 06-20/615-40-36.

Százhalombattai műhelyünkbe
esztergályos kollégát keresünk.
Telefon: 06-30/203-76-89.

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

Autószerelő mellé, önállóan is
dolgozni tudó szakembert ke-
resünk. 06-20/777-15-02.

Építési telek eladó, főútvonalon,
965 nm-es, ikerház építésére al-
kalmas. 06-20/9-20-42-61.

Kedves 
Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ügyfélszolgálati 
irodánk és 
szerkesztőségünk 

2016. május 4-én 
zárva tart. 
2016. május 5-től megú-
jult környezetben várjuk 
Önöket a Szabadság 
tér 12. szám alatt (Siker 
Üzletház), a megszokott 
nyitvatartással.

Továbbra is forduljanak 
hozzánk bizalommal!
 Szerkesztőség
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Tizedik születésnapját ünnepli május 8-án az érdi 
állatmenhely, amely ezen a vasárnapon családi 
programokkal, fellépésekkel, no meg kutyás be-
mutatókkal várja a gyerekeket és szüleiket.

A Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítványt Böj-
tös Andrea és édesanyja ala-
pította 2005-ben azzal a céllal, 
hogy az alapítványon keresz-
tül létrehozhassanak egy 
menhelyet Érd kóbor kutyái-
nak. Ezeket az ebeket koráb-

ban Székesfehérvárra szállí-
tottak, hiszen Érden nem volt 
megfelelő létesítmény szá-
mukra. 2006-ban, önkormány-
zati támogatással, megépülhe-
tett az érdi kutyaotthon, amely 
egyben a város gyepmesteri 
telepe is.

– Azért tartjuk fontosnak, 
hogy megünnepeljük a tizedik 
évfordulót, mert sok nehézsé-
gen vagyunk túl, ugyanakkor 
rengeteg eredményt is elér-
tünk. A tavalyi év végéig 3318 
kutyának sikerült új gazdát 
találnunk, és körülbelül két-
száz cica lelt segítségünkkel 
otthonra, emellett pedig szám-
talan elkóborolt ebet segítet-
tünk haza. Büszke vagyok 
arra, hogy a hozzánk kerülő 
állatok 90 százalékának gaz-
dát találunk – mondta Böjtös 
Andrea, aki édesanyjával 
együtt önkéntesként intézi az 

alapítvány, illetve a menhely 
ügyeit, amely 2014-ben elnyer-
te az Állatorvosi Kamara ala-
pítványának Év Menhelye dí-
ját.

– Kezdetben nem tudtuk, 
milyen kötelezettségeknek 
kell eleget tennünk, azt sem, 
hogyan kell foglalkoztat-
nunk az alkalmazottakat. 
Bár az önkormányzat támo-
gatott minket, az első két év 
nagyon nehéz volt anyagi-
lag, hiszen akkor még nem 
részesülhettünk az adó egy 
százalékából, egyéb bevéte-
leink pedig nem nagyon vol-
tak – így főként a család se-
gített. Később, ahogy egyre 
többen megismertek minket, 
és elkezdtek érkezni az ado-
mányok, jóval könnyebb lett. 
Ma már négy gondozó és két 
éjjeliőr dolgozik a menhe-
lyen, illetve édesanyám és 
én – tette hozzá az alapít-
vány elnöke.

Aki kíváncsi e díjazott 
menhelyre, és szívesen eltöl-
tene egy kellemes napot ku-
tyák, no meg állatbarátok 

között, látogasson el május 
8-án a telep születésnapjára.

– A szülinapi program a 
gyermekes családoknak szól, 
és 10 órától délután 4-ig tart. A 
kicsiket bohóccal és arcfestés-
sel várjuk, no meg állatvédel-
mi kérdőívekkel, amelyek ki-
töltéséért ajándék jár majd. Az 
Azúr kutyaiskola tart bemuta-
tót, illetve a Fészek egyesület 
által támogatott fiatalok lép-
nek fel, és még lesznek más 
meglepetések is. E rendezvé-
nyen kihirdetjük rajzpályáza-
tunk nyerteseit, és egy közös 

tortával is ünneplünk majd – 
tette hozzá Böjtös Andrea, aki 
a rajzpályázattal kapcsolat-
ban hangsúlyozta: amennyi-
ben az iskoláknak nehézséget 
jelent a rajzok eljuttatása, je-
lezzék, és az állatotthon segít 
a szállításban. 

– Bár vasárnap hivatalosan 
nincs örökbefogadás, ha vala-
kinek a szülinapi rendezvé-
nyünkön megtetszik egy ku-
tyus, ennek sincs akadálya, de 
a fő program most az ünnep-
lés, az együttlét lesz.

 n ÁdÁM KaTalIN

Több mint háromezer kutya talált eddig új gazdára

Tíz éve az állatok védelmében

A Sirius csapata

A szülinapon is lehet majd örök
be fogadni
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