
„Újrahasznosító, úgynevezett ’recycling’ művész vagyok”
Interjú Homolya Gábor képzőművésszel n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 19. szám    2016. május 18.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Új diákpolgármester-jelöltek
Az Ifjúsági Önkormányzat új polgármesterjelöltjei 
mutatták be magukat és programjukat a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájékoztatón. A diákok tervei 
több ponton találkoztak, de természetesen vázol-
tak egyéni ötleteket is. n 7. oldal

Lecsót főznek a szépkorúak
A rendezvényt augusztus 25-én, a parkvárosi nap-
közis tábor területén tartják meg. A versenyre nyug-
díjasklubok, idősotthonok és baráti társaságok je-
lentkezését várják. A részvétel feltétele többek kö-
zött a 60 év feletti életkor. n 17. oldal

Bogner Mária Margitra emlékeztek
Érd-Óvárosban idén is ünnepi szentmise keretében 
emlékezett meg Spányi Antal püspök az egyházme-
gye papságával Bogner Mária Margit vizitációs nő-
vér halálának évfordulójáról, majd együtt imádkoz-
tak boldoggá avatásáért. n 19. oldal

Ünnepélyes alapkőletétel a Vörösmartyban
322 millió forintból épül tornate-

rem Érden, a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium területén. A létesítmény, 
amelynek alapkövét 2016. május 10-
én helyezték el, alkalmas lesz szá-
mos teremsportra és a mindennapos 
testnevelésórák megtartására, egy-
szerre akár két osztály számára is. A 
diákok a jövő tanévben már haszná-
latba is vehetik. A rendezvény végén 
dr. Boros Anita helyettes államtit-
kár, T. Mészáros András polgármes-
ter, dr. Aradszki András államtitkár, 
Pölöskei Gáborné KLIK elnök, Sár-
közi Márta tankerületi igazgató, Szi-
lasné Mészáros Judit intézményve-
zető, a kivitelező Primogen FM Kft. 
képviseletében Simon Andrea igaz-
gató, továbbá az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat két alpolgármestere: Gre-
gor Alexandra és Erdélyi Áron, va-
lamint Szécsi Richárd diákképviselő 
időkapszulát helyeztek el az iskola 
udvarában, a leendő tornaterem he-
lyén. Részletek a 6. oldalon.

3 ÉRV, hogy most
vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen
száraz fával fűt

Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816

www.tuzifaker.hu
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TŰZIFA

2049 Diósd, Balatoni út.
+36 70 454 2273
www.oc.hu/diosd

2030 Érd, Budai út 20.
(Korall ház) Központi Gyógyszertár alatt!

+36 70 454 2260
www.oc.hu/erd

MERTAZOTTHONOMÉNVAGYOK
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Miss Coco
BoUtiqUe

Új címünk:
1114 Budapest,

Bartók Béla út 35.

facebook.com/misscocohungary

ELkÖLTÖZTünk!
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
dR. aRadSZKI aNdRÁS (FIdESZ-KdNP)
 06/20-462-6714 
levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00-18.30, 
szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30.
www.erd.hu

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

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00,  
péntek 8.00-16.00.

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

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

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

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240;  
E-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

Az ország egyik legjobban 
felszerelt járóbeteg-szakellá-
tó központját hozták létre öt 
éve Érden, uniós forrásból. A 
kiváló műszerpark azonban 
most már cserére, pótlásra 
szorul: az önkormányzat har-
mincmillió forinttal segíti eb-
ben az intézményt, de saját és 
alapítványi forrásokból is vé-
geznek eszközbeszerzéseket. 
Mint a főigazgató hangsú-
lyozta: a műszerek pótlását 
szükség szerint elvégzik, mű-
tétek, kezelések emiatt so-
sem maradtak, maradnak el.

Hat évvel ezelőtt 1,3 milli-
árd forintos uniós támogatás-
ból járóbeteg-szakellátó köz-
ponttá fejlesztették az érdi 
szakorvosi rendelőt: egyna-
pos sebészetet és rehabilitá-
ciós osztályt alakítottak ki, 

megújult a kúraszerű ellátá-
sok infrastruktúrája és az 
orvosi eszközpark (többek 
közt digitális röntgennel és 
modern ultrahangkészülé-
kekkel gazdagodott az intéz-
mény). A nagyon korszerű, jó 
minőségű műszerek 480 mil-
lió forintba kerültek annak 
idején. 

Ezzel az átalakítással az 
érdi intézmény hazánk egyik 
legjobban felszerelt járóbe-
teg-szakellátó központja lett. 
Itt működik az ország máso-
dik legnagyobb forgalmú 
egynapos sebészeti részlege, 
ahol az eltelt bő öt esztendő 
alatt több mint nyolcezer mű-
tétet végeztek el, méghozzá 
úgy, hogy gyakorlatilag nincs 
várakozási idő, legfeljebb 
annyi, amennyi a beavatko-
zást megelőző kivizsgálás-
hoz szükséges, ráadásul a 
gondos előkészítésnek kö-
szönhetően lényegében szö-
vődménymentesen dolgoz-
nak. Az eltelt öt év és a nagy 
forgalom miatti amortizáció 

azonban szükségessé teszi a 
műszerpark folyamatos cse-
réjét, illetve pótlását. 

Önkormányzati 
támogatás

– A műszerek javítását, 
cseréjét eddig fedezni tudtuk 
a saját forrásainkból, de idő-
vel várható, hogy egyre több 
lesz a meghibásodás. Tavaly 
már előfordult, hogy főbb da-
rabokat, illetve egy-egy teljes 
eszközt ki kellett cserélnünk 
– ilyen volt például az egyik 
röntgenkészülék képcsöve, 
ami tavaly tönkrement, és a 
pótlása 8 millió forintba ke-
rült. Ezt a problémát az ön-
kormányzat elé tártam, és a 
testület a 2016. évre harminc-
millió forintos műszerkeretet 
hagyott jóvá részünkre – 

mondta el lapunknak az inté-
zet főigazgatója, dr. Kőszegi 
Gábor, hozzátéve: ez az ösz-
szeg várhatóan elég lesz a 
szükséges pótlásokra és javí-
tásokra. 

– Az önkormányzati támo-
gatás lehetővé tette nemcsak 
azt, hogy fedezzük egy-egy 
drágább műszer, alkatrész 
cseréjét, de módot adott arra 
is, hogy megkössünk egy 
olyan karbantartási szerző-
dést, amely ezentúl a rönt-
gengép minden meghibáso-
dott alkatrészének ingyenes 
cseréjét magában foglalja. 
Ilyen például a detektor, ami-
nek a cseréje a szerződés nél-
kül 20–25 millió forintba ke-
rülne – magyarázta a főigaz-
gató, hozzátéve: az intézmény 
műszerparkja jó állapotban 
van, a műszerek pótlását 
szükség szerint elvégzik, mű-
tétek, kezelések emiatt so-
sem maradtak, maradnak el. 

– Egy alkalommal, amikor 
a képcső kiégett, és az újat az 
Egyesült Államokból kellett 

behozni, előfordult, hogy né-
hány napig nem volt röntgen. 
Ilyen esetben a százhalom-
battai rendelőtől kapunk se-
gítséget, amit hasonló eset-
ben mi is viszonzunk, és ter-
mészetesen fogadjuk a sür-
gős ellátás miatt hozzánk 
forduló ottani betegeket is, ha 
valamilyen okból ott nincs 
rendelés. Egy évben három 
napnál hosszabb ideig nem 
állhat a készülék – tette hoz-
zá a főigazgató, kiemelve: az 
intézmény vezetése szeretné 
tovább javítani a betegellátás 
színvonalát, és ehhez újabb 
műszereket kíván beszerez-
ni, és más régi műszereket is 
szeretne modernebbre cse-
rélni. 

– Ami a jövőt illeti, az öt ult-
rahangkészülékünk közül 
három szorul hamarosan 
cserére, illetve a tüdőgondo-
zó szűrőgépe, ami gyakran 
meghibásodik. Ez nemcsak a 
pácienseknek okoz bosszúsá-
got – hiszen meg kell ismétel-
ni a felvételt –, hanem jelentős 
költségvonzata is van – je-
gyezte meg dr. Kőszegi Gá-
bor, aki úgy számítja: egy új 
tüdőszűrő berendezés 20–25 
millió forintba kerül.

Alapítványi források
Ma már általánosan elfo-

gadott gyakorlat, hogy a kü-
lönféle intézmények (iskolák, 
kórházak) támogatására ala-
pítványt hoznak létre; így tör-
tént ez az érdi rendelő eseté-
ben is. Tizennégy magánsze-
mély – köztük a főigazgató – 
életre hívta az Érdi Egész-
ségügyi Intézményt Támoga-
tó Alapítványt, mintegy más-
fél millió forintos alaptőkével. 
A civil szervezetet 2015 
őszén, azaz pár hónapja je-
gyezték be, és az azóta eltelt 
pár hónap alatt befolyt ki-
sebb-nagyobb összegekből 
már több mint hétszázezer 
forint gyűlt össze (mivel az 
alapítvány még nincs két-
éves, a személyi jövedelem-

adó egy százalékát még nem 
tudja fogadni).

– Az adományokat elsősor-
ban műszerbeszerzésre, illet-
ve – ha a későbbiekben lesz 
erre mód – a dolgozók tovább-
képzésére kívánjuk fordítani. 
Az alapítvány eddig 1,7 millió 
forinttal támogatta az intéz-
mény műszerbeszerzéseit. 
Ebből az egynapos sebészet 
számára vettek egy shavert, 
amit az ortopédiai műtétek-
nél használnak. Most a tüdő-
szűrő lecserélését szeretnénk 
támogatni az alapítványhoz 
befolyt összegekből. Erre sze-
retnénk fordítani az önkor-
mányzat által elkülönített 
eszközkeret fennmaradó ré-
szét is, és mellé kívánjuk ten-
ni intézményünk saját forrá-
sait is – tette hozzá dr. Kősze-
gi Gábor, aki kérdésünkre el-
mondta: EU-s forrásokért kö-
zép-magyarországi intéz-

mény nem pályázhat ebben a 
ciklusban, és a közelmúltban 
hazai pályázatot sem írtak ki 
ilyen eszköz beszerzésére, 
így pályázati segítségre nem 
számíthat egyelőre az intéz-
mény. Arra a mintegy egymil-
liárd forintra azonban igen, 
amit a Modern Városok Prog-
ram keretében kap majd a 
szakrendelő, a régi épület-
szárny energetikai korszerű-
sítésére. A teljes épületgépé-
szetet (víz, villany, fűtés), va-
lamint az összes nyílászárót 
kicserélik, és külső szigete-
lést is kap az épület, amivel 
több mint harminc százalék 
energiacsökkentést érhet el a 
Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény. Az önkor-
mányzat segítségével, a Mo-
dern Városok Program forrá-
saiból, a műszerpark fejlesz-
tését is tervezik.

n ÁdÁM KaTalIN

Új műszerek, önkormányzati és alapítványi forrásból

30 milliós keret a szakrendelőnek

Dr. Kőszegi Gábor: az önkormányzati támogatás lehetővé tette egy 
olyan karbantartási szerződés megkötését, amely ezentúl a rönt-
gengép minden meghibásodott alkatrészének ingyenes cseréjét 
magában foglalja

Érdi Egészségügyi Intézményt Támogató alapítvány
Raiffeisen Bank Érdi Fiók 12020304-01424963-00100006

Az érdi járóbeteg-szakellátó központban általános sebészeti 
(visszér, aranyér, sérv- és rekonstrukciós műtétek), ortopédiai, 
fül-orr-gégészeti, szemészeti, nőgyógyászati és urológiai be-
avatkozásokat végeznek. Ellátási területe az egész járás (Érd, 
Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok), eszköztámogatást azon-
ban csak az érdi önkormányzattól kap. A tüdőgondozóban 
érdi betegek szűrését végzik, míg a többi járási település, illet-
ve Százhalombatta lakosairól a törökbálinti tüdőkórház moz-
gó részlege készít felvételeket, de ezeket is Érden értékelik ki.

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati 

irodánk és szerkesztőségünk  

2016. május 19-én, csütörtökön,  
technikai okok miatt zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!
Szerkesztőség

Medencebolt
Medencék különbözőméretben.

Vegyszerek, szivattyúk
nagy választéka.

Kerti tavak, víztisztítás.

Cím: Érd, Riminyáki út 61.
Tel.: 0630/900-4873
www.jstudio.hu
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Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre rendelhetők:1549Ft/m2-től
Cserepes lemezekmár1639Ft/m2-től
Szendvicspanel 4064Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól
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Idén volt hatvanéves. Eddigi életművét Leltár 
címmel nemrégiben az Érdi Galériában láthatta 
a közönség. Játéktervező, animációsfilm-készítő 
szeretett volna lenni, mégis festőművésznek és 
grafikusnak tanult. A játékosság azonban mind-
végig elkísérte őt eddigi pályáján.
n Bálint Edit 

– A nyers valóság és a költé-
szet egyaránt megtalálhatók 
„összerakott” műveiben. Va-
jon maga a gondolat születik 
meg először, vagy a tárgyak 
adják az ötletet?

– Nincs rá egyértelmű vá-
lasz, mert hol így, hol úgy tör-
ténik. Bevillan egy idea, vagy 
inkább egy gondolat, ami 
messze van még a végkifejlet-
től, de arra jó, hogy elkezdek 
rajta agyalni, hogyan fogom 
megoldani. Néha elég egy hu-
moros szójáték vagy egy ki-
facsart gondolat, amit aztán 
dédelgetek magamban. Oly-
kor hónapokig, sőt évekig is, 
s ha valamelyiknek aktuali-
tása lesz – például egy adott 
témára írnak ki művészeti 
pályázatot – megvalósítom. 
Ilyen volt például a bicikli 
fosszília, a „Velocirapt–úr, 
azaz Ősküllő”, amit az Érd 
Körbe Egyesület egyik alapí-
tó tagjának készítettem. 
Évekkel azelőtt készült az 
esernyő fosszília. A Derko-
vits-ösztöndíj első évi bemu-
tatójára is fosszília témájú 
szitanyomatokat készítet-
tem. Fotógrafika egy csipkés 
levélről, mellette egy fűrész-
lap, arra utalva, ha kivágod a 
fát, már csak a kövület ma-
rad, meghal a világ.

– Alkotásaiban többféle 
technika keveredik. Nemcsak 
fest, rajzol, fényképez, hanem 
különféle tárgyakat össze-
kapcsol, ragaszt, varr, he-
geszt. Honnan ez a sokféle 
képesség?

– Egyrészt a képzőművé-
szeti iskolában is rengeteg 
technikát megtanultam, 
másrészt talán a génjeiben is 
örökölhettem pár dolgot. 
Édesanyám varrónő volt, in-
nen a textilek iránti vonzó-
dás, a varrógép ismerete. Di-

vattervező szeretett volna 
lenni, kitűnően rajzolt, de hi-
ába volt nagyapám asztalos, 
mégsem ment olyan jól a bolt, 
hogy anyám főiskolát, egye-
temet végezzen. Engem sze-
rencsére támogattak a szüle-
im, amikor bejelentettem, 
hogy művészeti pályára 
adom a fejem.

– Úgy tudom, főként a já-
téktervezés érdekelte. Gyer-
mekként is készített játéko-
kat?

– Inkább bábokat csinál-
tam és maketteket építettem. 
Kaptam is a suliban egy okle-
velet Lenin páncélautójának 
kicsinyített másáért. Sokáig 
az iskola vitrinében őrizték. 
Rengeteg bábot is készítet-
tem, némelyik hasonlított is 
valakire. Élethűen megfor-
máltam például a bátyám 
egyik festőművész barátját, 
még egy füstölgő szipkát is 
kapott. Egy pumpa segítsé-
gével úgy füstölgött, mintha 
tényleg „elszívta” volna a ci-
garettát.

– Volt valami akadálya, 
hogy mégsem lett játékterve-
ző?

– Tulajdonképpen nem, in-
kább a saját döntésem volt. 
Az én életemből kimaradtak 
a tanulmányi rajzok: szék, 
váza, csendélet, ilyesmik. In-
kább szabadon rajzolgattam, 
„firkálgattam” mindenfélét. 
Számomra ugyanis nem a 
rajz meg a festés volt fontos, 
hanem inkább a „kézműves” 
része, hogy valamiből vala-
mit létrehozzak. Egy évig, 
amíg a gimibe jártam, Tölg–
Molnár Zoltán tanított rajzol-
ni, ő javasolta: válasszam in-
kább a festészetet. Én meg 
mindjárt el is hittem, hogy 
cudar tehetséges festő va-
gyok! Pedig sokkal jobban 

szerettem például üvegmo-
zaikokat készíteni. Akkori-
ban még azt is terveztem, 
mozaikművész leszek. Saj-
nos, két nagyon jól sikerült, 
félig absztrakt enteriőr mo-
zaikomat az engedélyem nél-
kül eladták, pedig anyagár-
ban magam is megvásárol-
tam volna, de valaki megelő-
zött. Nagyon bántott, hiszen 
a saját tervem alapján készí-
tettem őket. Egyébként ebben 
az iskolában sokféle techni-
kát elsajátíthattam. A díszítő 
szakon a freskót, a szekkót, a 
sgraffitót és a tűzzománcot is 
kipróbáltuk. Mind érdekelt.

– Soha nem próbált meg 
külföldön érvényesülni?

– Nem. Legfeljebb pályáza-
tokra jelentkeztem, főként 
plakáttervekkel. Varsói meg 
auschwitzi pályázatra küld-
tem be munkákat. Utóbbira a 
„Minden dolog mértéke az 
ember” című művemnek Leo-
nardo gondolata adta a kiin-
dulópontot. Egy szögesdrót 
mögött álló, csontra soványo-
dott emberfigura volt, amit 
aztán, úgy tudom, New York-
ba is továbbküldtek. Máskor 
Moszkvába jutott el egy-egy 
pályamunkám, tehát legfel-
jebb nemzetközi pályázato-
kon sikerült megjelennem, de 

csak néhány szép oklevelet 
sikerült begyűjtenem.

– Az animációval azért egy 
kicsit többre vitte.

– Igen, azzal valóban elju-
tottam külföldre, de közben 
oly sokat fejlődött a technika, 
hogy hiába lenne ötletem, itt-
hon nem tudok vele foglalkoz-
ni, nincsenek meg hozzá a 
megfelelő feltételek. Pedig 
gyermekkorom álma volt, 
hogy egyszer rajzfilmes le-
szek. Nem készültem én sem 
festőnek, sem grafikusnak, 
rajzfilmes meg bábtervező 
szerettem volna lenni! Tizen-
öt évesen „forgattam” az első 
animációs filmemet. Leraj-
zoltam, majd az unokatestvé-
remmel egy felhúzható film-
felvevővel, fekete-fehérben 
filmszalagra vettük. Aztán 
éjszaka laborrá alakítottuk a 
konyhát. Máig megvan ez a 
változata is, de digitalizált 
formában is megörökítettem, 
sőt utólag „szinkronizáltuk” 
is, mert akkoriban nem volt 
lehetőség hangfelvétel készí-
tésére. Címe: Az ember. Hiá-
ba, engem mindig az emberi 
dolgok érdekeltek, ez máig 
sem változott. „A harmadik” 
című animációs filmemmel – 
mely Stefan Zweig A harma-
dik galamb legendája novel-

lájából készült a Derkovits-
ösztöndíjra – Elsőfilmes díjat 
nyertem a Kecskeméti Ani-
mációs Filmfesztiválon. Ez a 
háborút idézi, ami ugyan-
csak az ember műve.

– Nemcsak a tárgyakat, ha-
nem idézeteket, szójátékokat 
is alkalmaz a műveiben.

– Talán az eltelt hatvan 
évem leszűrődései ezek a 
munkák. Mások is gyakran 
megkérdezik tőlem, miért 
nem próbálkozom külföldi 
bemutatkozással. Nem sok 
értelmét látom, mert az én al-
kotásaim leginkább a ma-
gyar kultúrára épülnek. Zö-
mét külföldön nem értenék 
meg. Természetesen van köz-
tük pár olyan üzenet is, ami 
bárhol betalálna, de a szójá-
tékok, az asszociációk a vers-
idézetek mégis inkább a mi 
tudatunkban élnek, és kizá-
rólag nekünk jelentik azt, 
amire utalni szeretnék. Az én 
észjárásom csak az anya-
nyelvemre, a magyarra forog, 
némi idegen nyelvtudással 
fűszerezve. Főként alkalma-
zott grafikából élek, bár egy-
re kevesebb a megbízás, ami 
anyagilag ugyan hátrányos, 
de, ha már így alakult, van 
időm a szabad alkotásra. Le-
het, ha több pénzem lenne, 

talán méregdrága anyagok-
ból készítenék üvegmozaiko-
kat vagy hatalmas olajfest-
ményeket. Azt hiszem, nem 
élvezném úgy, mint amit most 
csinálok: újrahasznosító, 
úgynevezett „recycling” mű-
vész vagyok. Ezt néha pikto-
gram formában ki is hangsú-
lyozom. Rendszeresen részt 
veszek a Kondor Béla Közös-
ségi Házban a Szamárfül ki-
állításokon. Ide alapvetően 
humoros, azaz „a humorban 
nem ismerem a tréfát” alko-
tásokat várnak. Az Étlap té-
mára készült például a Pap-
sajt című művem, de volt egy 
másik is: egy régi konyhaasz-
talfiókban elrendeztem hét 
egérfogót, majd elhelyeztem 
bennük mindenféle élelmi-
szerdarabkát: szalonnát, saj-
tot, cukrot, csokit, kávét, sült 
krumplit. Melléjük pedig 
rajzszögekkel odatűztem 
mindenféle, az ilyen élelmi-
szerek fogyasztásától elret-
tentő cikket, sőt, legalul ott 
van a cigarettásdoboz a ré-
misztő képekkel...

– Milyen irányzathoz sorol-
ná, amit csinál?

– Nem tudnám pontosan 
megmondani. A szürrealis-
ták és a dadaisták a kedven-

ceim. Talán Dalí és Magritte 
és a klasszikus dadaisták 
művészete áll hozzám legkö-
zelebb. Magritte egyik művén 
egy pipa van, de azt írta mel-
lé: „ez itt nem pipa”, sőt, több 
alkotásában is állítja: ez nem 
az, amit látsz! Mindenesetre 
a pipája elindította a képzelő-
erőmet. Készítek egy hatal-
mas pipát, amibe dohány he-
lyett elhagyott madárfészket 
teszek. Alatta egy halom 
csikk, előtérben a régi Fecs-
ke cigarettás dobozzal, amit 
interneten sikerült beszerez-
nem. Összeállt már a fejem-
ben ez az újabb elképzelés: a 
Füsti fecske című művem.

– Egy önarcképpályázatra 
is benevezett egy szamárfület 
mutató koponya röntgen-
képpel.

– Elmentem egy ismerős 
állatorvos haveromhoz és 
megröntgeneztettem a feje-
met meg a kezemet, aztán a 
saját fotólaboromban előhív-
tam, majd a két röntgenképet 
összemontázsoltam. Jó poén 
volt, hogy saját magamnak 
röntgenszamárfület muta-
tok. Kitaláltam a röntgen–
szelfit! Egyébként régebben 
gyakran rajzoltam, festettem 
magamról önarcképeket.

– Milyen a visszajelzés? Va-
jon az emberek mennyire ér-
tik a műveit?

– Rendszeresen meghív-
nak a bábolnai művésztelep-
re. Egyik évben Aranymet-
szés címmel készítettem kol-
lázssorozatot, amelyekkel 
valójában a költőre, Arany 
Jánosra gondoltam. Egyéb-
ként József Attila mellett 
Arany a kedvencem. Egy 
Arany-kötetből vagdostam 
éppen a versrészleteket a da-
daista alkotásomhoz. Mellet-
tem dolgozott még egy helyi 
akvarellfestő meg egy szé-
kesfehérvári alkotó. Ők fes-
tettek, én meg „barkácsolgat-
tam”, a kacatjaimmal elfog-
laltam a terem nagy részét. 
Épp elkészültem az egyik 
„Arany-metszésemmel”, ami-
kor odajött egyik festőkollé-
ga, sokáig figyelt, majd meg-
jegyezte: „Te, Gábor, ahhoz, 
hogy a művedet megértsék, 
igencsak műveltnek kell len-
ni!” Ezt sokan így gondolják, 
pedig tulajdonképpen én sem 
vagyok „ennyire” művelt, vi-
szont, ami érdekel, annak 
utánanézek. Ha elkezdek egy 
témával foglalkozni, minden-
képpen körbejárom, utána-
keresek, s elolvasok róla min-
dent, amit lehet. Ha valamivel 
már foglalkoztam, könnyebb 
a dolgom, mert már megma-
radt bennem, egyébként ne-
kem sincs minden a kisujjam-
ban! Ha jön egy gondolat, 
megkeresem, utánanézek, 
megfejtem, majd továbbgon-
dolom. Ha kész a mű, van, aki 
érti, illetve úgy értelmezi, 
ahogyan én is. Mások meg 
nem. Mégis, úgy vélem, aki 
nem érez rá a valódi üzenet-
re, mindenképpen kap egy 

kompozíciót, és talán emlé-
kezteti valamire, s talán 
megérinti. Hasonló a helyzet 
az absztrakt művekkel is, 
azok sem hatnak mindenkire 
egyformán...

– Most épp mi jár a fejében?

– A profán-szakrális kiállí-
tásomra készülök. Van még 
pár, megvalósításra váró öt-
letem, illetve inkább tervnek 
mondanám. Jó néhány éve a 
gyülekezetben megismertem 
Vera mamát, aki egy vidéki, 
konzervgyári munkás volt. 
Jólelkű idős néni, aki nem tu-

dott írni-olvasni, de isteni 
lekvárokat főzött, és engem 
is megtanított rá. Egy kép jött 
elém, „Veronika kendőjéről”, 
és arra gondoltam, hogy én 
„Veronka kendőjével” állok 
elő. Ez egy egyszerű, kockás 
kendő, szélén dupla csíkkal. 
A saját arcomat beletörlöm, 
persze, jó festékesen. Rajz-
szöggel feltűzöm, mint régen 
a stelázsipolcra a díszpapírt 
tűzték és melléteszem azt a 
szilvalekvárt, amit Vera 
mama még 1998–ban itt fő-
zött nálam. Persze, ezen kí-
vül még jó néhány tervem 
van, ami megvalósításra vár. 

Homolya Gábor 1956-ban született Budapesten. 1993 óta 
Érden él. Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában 
érettségizett festő szakon. A Magyar Képzőművészeti Főis-
kolán diplomázott festő és grafika szakon. A festészet után 
az alkalmazott grafika minden területén alkotott. Plakátjai, 
naptárjai szerepeltek és díjakat nyertek külföldön is. Számos 
arculat, kiadvány és könyvborító került ki a keze alól. MAOE 
tag 1985 óta. 2002 óta újra kiállít egyéni és csoportos képző-
művészeti tárlatokon. 2015-ben Kaposváron, a Groteszk pá-
lyázaton megkapta a Város díját.

Beszélgetés Homolya Gábor képzőművésszel

Dadaizmus és újrahasznosítás

Az én észjárásom csak az anyanyelvemre, a magyarra forog
Aranymetszés 3 – a Családi kör négyszögesítése

ELKÖLTÖZTÜNK!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ügyfélszolgálati 
irodánk és 
szerkesztőségünk 
megújult környezetben 
várja Önöket  

a Szabadság tér 12.  
szám alatt  
(Siker Üzletház), 
a megszokott 
nyitvatartással.

Továbbra is forduljanak 
hozzánk bizalommal!

 Szerkesztőség
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560Ft

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!
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322 millió forintból épül tornaterem Érden, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium területén. A léte-
sítmény alapkövét 2016. május 10-én helyezték 
el. A tornacsarnok alkalmas lesz mindenféle 
teremsportra és a mindennapos testnevelésórák 
megtartására úgy, hogy egyszerre akár két osz-
tály is edzhet. A diákok a 2016/2017-es tanévben 
már használatba is vehetik.

A kormány elfogadta a 
Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Prog-
ramot, amely Budapest agg-
lomerációs körzetében és a 
hátrányos helyzetű térsé-
gekben köznevelési infra-
struktúra-bővítő beruházá-
sok megvalósítását irányoz-
za elő. Ennek keretében ka-
pott a város lehetőséget 
arra, hogy Érd első gimnázi-
umában tornatermet épít-
sen.

Az ünnepélyes alapkőleté-
telen jelen volt az érdi város-
vezetés mellett dr. Boros 
Anita vagyongazdálkodá-
sért felelős helyettes állam-
titkár, dr. Aradszki András 
energiaügyért felelős állam-
titkár, országgyűlési képvi-

selő, valamint Pölöskei Gá-
borné KLIK-elnök is.

T. Mészáros András pol-
gármester az ünnepségen el-
mondta, hogy Érd folyamato-
san fejlődik és az ilyen és az 
ehhez hasonló beruházások-
nak köszönhetően hamaro-
san egy élhető kertváros ké-
pét fogja mutatni mindenki-
nek. A diákok számára pedig 
azért jelent jó hírt a fejlesz-
tés, mert ebből fakadóan az 
oktatás színvonala is nő. 

A kiemelkedő építészeti 
színvonalú iskola mellé ter-
vezett épület a környezeti 
adottságokhoz igazodó spe-
ciális kialakítást kapott. A 
nagy szintkülönbség miatt az 
új épület süllyesztett kiszol-
gáló egységgel rendelkezik, 

az iskolából egy részben fe-
dett átjárón keresztül köze-
líthető meg.

A teljes egészében költség-
vetési forrásból épülő torna-
csarnok megfelelő körülmé-
nyeket biztosít a diákok szá-
mára a mindennapos testne-
veléshez. Kialakítása miatt a 
kézilabdán kívül minden te-
remsportágra, köztük kosár-
labdázásra, röplabdázásra 
és teremfocira is alkalmas. 
A  terem függönnyel ketté-
osztható, így párhuzamosan 
két osztály számára lehet 
testnevelésórát tartani.

Az eseményen dr. Boros 
Anita helyettes államtitkár 
beszédében kiemelte: „Példa-
értékű a város településfej-
lesztési igyekezete, amely-
nek egyik jelentős állomása a 
most épülő tornacsarnok. Bí-
zunk benne, hogy a beruhá-
zás elkészültével az új létesít-
mény nemcsak a diákok, ha-
nem az itt élők sportigényeit 
is kielégíti, a mindennapi 
mozgásra, sportolásra ösztö-
nözve az érdieket”.

E beruházás az elmúlt uni-
ós támogatási időszak érdi 
projektjeihez hasonlóan egy-

értelműen bizonyítja a kor-
mány elkötelezettségét a he-
lyi és a környékbeli oktatási-
nevelési intézmények bővíté-
sét illetően. A 2007–2013-as 
fejlesztési időszakban bizto-
sított kiemelkedő források-
nak köszönhetően óvodák fé-
rőhelybővítése és újjáépítése, 
komplex iskolai fejlesztések 
és energiahatékonysági in-
tézkedések valósulhattak 
meg Érden.

A rendezvény végén T. Mé-
száros András polgármester 
és dr. Aradszki András ál-

lamtitkár, Pölöskei Gáborné 
KLIK elnök, dr. Boros Anita 
helyettes államtitkár, Sárkö-
zi Márta tankerületi igazga-
tó, Szilasné Mészáros Judit 
intézményvezető, a kivitelező 
Primogen FM Kft. képvisele-
tében Simon Andrea igazga-
tó, továbbá az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat két alpolgár-
mestere: Gregor Alexandra 
és Erdélyi Áron, valamint 
Szécsi Richárd diákképvise-
lő időkapszulát helyeztek el 
az iskola udvarában a leendő 
tornaterem helyén. n BNYH

Az érdi Egymásért Alapítvány meghívást kapott 
a kárpátaljai gyertyánligeti óvoda 15. évforduló-
jának megünneplésére, amit vezetői örömmel 
elfogadtak, hiszen az alapítványnak jelentős 
szerepe volt az óvoda megnyitásában.

Ám nemcsak ünnepelni 
mentek, hanem segélyszál-
lítmányt is vittek a rászoru-
lóknak. 

Még 2001-ben jutott az ala-
pítvány tudomására, hogy 
Gyertyánligeten nincs ma-
gyar óvoda, de egy romos 
épület felújításával katolikus 
óvodát indíthatnának. Az 
építkezéshez azonban 10 
ezer dollárnyi segítség is kel-
lett. Egy ekkora összeg meg-
szerzése szinte reménytelen-
nek tűnt, Várföldi Tamás, az 
Egymásért egyik alapítója 
mégis továbbította a kérést 
az osztrák HIFA segélyszer-
vezet vezetőségének. Úgy tű-
nik, kellő pillanatban, mert 
ez az osztrák segélyszerve-
zet éppen lemondta a Nigéri-
ába irányuló szállításait a 
megemelkedett repülőköltsé-
gek miatt. Így a „feleslegessé 
vált” tízezer dollárt átadták a 
gyertyánligeti óvoda felújítá-

sára, ahol óriási társadalmi 
összefogással azonnal elkez-
dődhetett az építkezés, s lett 
egy csodaszép, új óvodája a 
kicsinyeknek.

A jubileumi ünnepségen 
Várföldi Tamás is beszédet 
mondott. Felidézte a gondvi-
selésszerű kezdeteket, s 
azokról a kapcsolatokról, a 
támogatások általi sikertör-
ténetekről is említést tett, 
amelyek az érdi alapítványt 
évek óta Gyertyánligethez 
kötik.

A négytagú küldöttség ez-
úttal sem csak ünnepelni 
ment, hanem adományt is 
szállított Kárpátaljára. Vit-
tek többek között az őszre 
iskolába induló ovisoknak 15 
darab tanszerekkel megpa-
kolt iskolatáskát. A jubiláló 
óvoda kapott egy csúszdát, 
három bőrönd játékot és há-
rom gyermekkerékpárt. 
Ezenkívül járókeretet adtak 

át a huszti rehabilitációs óvo-
dának. Kerekesszék és még 
számos nélkülözhetetlen 
gyógyászati segédeszköz, 
mosószer és egyéb segélyáru 
került a huszti, gyertyánlige-
ti és kőrösmezői rászorulók-
hoz – tudtuk meg Várföldi 
Tamásné Marikától, aki 
hozzátette: az alapítvány to-
vábbra is folyamatosan segíti 
a kárpátaljai magyarokat.

A szállítási költségeket, a 
segélyáru megvásárlását a 
bolhapiacok bevételeiből, 
adományaiból tudják csak 
fedezni. Ehhez azonban az 
kell, hogy minél többen láto-
gassák a bolhapiacot és ado-
mányaikkal támogassák a 
segélyakciókat, amelyekkel 
a háború sújtotta Ukrajná-
ban élő nehéz sorsú honfitár-
sainkat segíti az alapítvány.

Az érdi Egymásért Alapít-
vány szombatonként 7–11 
óráig osztrák–magyar jóté-
konysági bolhapiacra várja 
az érdeklődőket. Helyszíne: 
Érd, Angyalka u. 2–6. szám 
alatt (volt Texelektro épüle-
te, a posta mellett). Az ado-
mányok Kárpátalja megsegí-
tését szolgálják.

n BÁlINT EdIT

A korábbi évekhez hasonlóan, június közepé-
től idén is megnyitja kapuit az érdi napközis 
tábor. A kisiskolások napközbeni felügyeleté-
nek biztosítására az önkormányzat ebben az 
évben is hatmillió forintot különített el a város 
költségvetésében.

A Favágó utca 93–105. 
szám alatti ingatlanon im-
már sokadik alkalommal, 
összesen nyolc hétig tartó 
bejárós nyári tábor várja 
majd a gyermekeket. Ebben 
az évben a Bolyai iskola vál-
lalta a pedagógiai-szakmai 
háttér biztosítását. A tábor-
ban háromszori étkezést is 
kapnak a diákok. Ennek té-
rítési díja 1335 forint, így fe-
jenként egy-egy hétre össze-
sen 8000 forint térítési díjat 
kell majd fizetni. Azonban a 
szociális ellátások helyi sza-
bályairól szóló rendelet lehe-
tőséget ad arra, hogy a rá-
szoruló gyermekek étkezte-
tési költségének a felét átvál-
lalja az önkormányzat, de 
ezt a szülőknek igényelniük 
kell.

A nyári napközis tábort el-
sősorban az érdi kisiskolá-
soknak szervezik, ám egy-
egy adott tábori turnus meg-

kezdése előtti héten lehető-
ség van arra, hogy a szabad 
férőhelyekre nem érdi lak-
hellyel rendelkező gyerme-
keket is felvegyenek. Szá-
mukra a közgyűlés az ön-
költség figyelembevételével, 
heti 15 000 forint térítési dí-
jat határozott meg.

A tábort idén is nyolche-
tesre tervezik, június 20-tól 
augusztus 12-ig tart. A Bo-
lyai iskola pedagógusai ren-
geteg sport- és egyéb játé-
kot, kézműves foglalkozást 
terveznek, de lesznek érde-
kes előadók és izgalmas mű-
sorok is. A hét egyik napját 
mindig kirándulással tölthe-
tik el a diákok. Ellátogatnak 
többek között a Természet-
tudományi Múzeumba, a Pál 
völgyi barlangba, a Budake-
szi Vadasparkba, a marton-
vásári és a nagytétényi kas-
télymúzeumba is.

n BE

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat új polgármesterje-
löltjei mutatták be magukat 
és programjukat a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájé-
koztatón. A diákok tervei több 
ponton találkoztak – mint pél-
dául a tehetséges diákok tá-
mogatása –, de természetesen 
vázoltak egyéni ötleteket is.

Iván Réka, aki a Gárdonyi 
gimnázium tizedikes diákja, 
fél éve tagja az ifjúsági önkor-
mányzat képviselő-testületé-
nek, és most szeretné kipró-
bálni magát polgármester-
ként is.

– Programunkban többna-
pos kirándulások, szellemi és 
sportvetélkedők szerepelnek. 
Folytatni kívánjuk azokat a 
jótékonysági akciókat, ami-
ket elődeink kezdtek el, és a 
tehetséges fiatalokat is sze-
retnénk felfedezni, felkarolni 
– ismertette programját Iván 
Réka.

Fodor Enikő, a VMG diákja 
szintén részletesen ismertet-
te terveiket:

– Mi is többféle módon sze-
retnénk támogatni az iskolá-
kat, például a stúdiók fejlesz-
tésével. Jó ötletnek tartjuk az 
ingyen WiFi-t is, persze nem 
az órák rovására. Az iskolai 
alapítványokat is segítenénk: 
a tőlünk kapott pénzt mosdó-
felújításra, szertárfejlesztés-
re fordíthatnák. Fizikai és 
szellemi versenyeket, progra-
mokat, igény szerint ifjúsági 

délutánokat szerveznénk, tá-
mogatnánk a szalagavatókat, 
ahogy a tehetséges diákokat 
is. Kirándulásokat szervez-
nénk kiemelkedő tanulmányi 
és sporteredményt elérő, va-
lamint hátrányos helyzetű di-
ákoknak, és rendeznénk az 
ideihez hasonló, mindenki 
számára nyitott tanulmányi 
kirándulást is – sorolta Fodor 
Enikő, hozzátéve: lehetősége-
ikhez mérten javítanák az is-
kolai menza színvonalát is.

A tordasi Urbán Jonatán, 
aki a Kós iskola rendészeti 
szakán tanul, azért indul a 
polgármesteri székért, mert 
szeretne közösségi munkát 
végezni Érden.

– A jövő esztendőben is foly-
tatnánk az idén indított és na-
gyon sikeres képességfejlesz-
tő programot az általános is-
kolákban. A középiskolás 
végzős diákokat pedig abban 
támogatnánk, hogy eljussa-
nak az Educatio Nemzetközi 

Oktatási Szakkiállításra. 
A Szakmák Éjszakája mintá-
jára szeretnénk megrendezni 
a Gimnáziumok Éjszakáját, 
ahol ezen intézmények is be-
mutathatnák szakjaikat. Az 
iskolák közti kapcsolatot erő-
sítenénk, úgy, hogy a diákok 
képviselői meghívást kapná-
nak egymás rendezvényeire 
– ismertette terveiket Urbán 
Jonatán.

Programjuk részletes kidol-
gozására még több hónap áll 
rendelkezésükre a diákok-
nak, hiszen, mint T. Mészáros 
András polgármester elmond-
ta, az ifjúsági önkormányzat 
választási kampánya szep-
tember elsején kezdődik a kö-
zépiskolákban, és 30-án vá-
lasztják majd meg Érd új diák-
polgármesterét, illetve -képvi-
selőit. A diákoknak ugyanúgy 
tízmillió forint áll majd rendel-
kezésre terveik megvalósítá-
sára, mint a jelenlegi testület-
nek. n ÁdÁM KaTalIN

Sokan szinte hihetetlennek 
tartják: végéhez közeledik a 
nyolc évig tartó részletfizetés 
az Érdi Csatornamű Társulat 
azon tagjai számára, akik 
2008-ban az OTP Lakástaka-
rék-pénztári konstrukcióval 
történő részletfizetést válasz-
tották. A  teendőkről Szabó 
Béla elnököt kérdeztük.

– Meddig kell még fizetni 
a részleteket?

– Az elmúlt hetekben kap-
ták meg a részletekben fizető 
társulati tagok a következő 
fél évre szóló havi csekkeket. 
A legtöbb esetben ez már az 
utolsó 6 hónapra szól, hisz 
azok, akik a 2008. év októbe-
rében kezdték el fizetni a 
részleteket, 2016-ban, szep-
temberben be is fejezik. Tehát 
a legtöbb LTP-s részletfizető-
nek ekkor jár le a 96 hónap.

– Van-e olyan, akinek to-
vább tart a részletfizetése?

– Aki a pótszervezés idő-
szakában, fél évvel később 
(2009-ben) kezdte fizetni a 
részleteket, értelemszerűen 
ennyivel később fejezi be azt. 
Azok, akik a társulattól kap-
tak részletfizetési lehetősé-
get, a részletfizetési kérel-
mükben meghatározott idő-
szakban, de legkésőbb 2016 
decemberéig be kell hogy fe-
jezzék a részletek törleszté-
sét.

– Hogyan történik meg a 
részletfizetés lezárása?

– Amint azt a tagoknak 
küldött levélben is jeleztük, a 
nyár folyamán elszámoló le-
velet küldünk minden társu-
lati tagnak, függetlenül attól, 
hogy egyben vagy részletek-
ben, illetve hogy milyen 
konstrukcióban fizette be az 
érdekeltségi hozzájárulást. 
Ebben szándékaink szerint a 
teljes projektre vonatkozóan 

bemutatjuk az elszámolást, 
tehát azt is, hogy mire, meny-
nyi pénzt szánt az önkor-
mányzat. Erre vonatkozóan 
megkértük a projekt lebonyo-
lítását végző önkormányzati 
társulást, hogy állítsa össze 
az ehhez szükséges elszámo-
lási dokumentációt. Ebben a 
levélben fogjuk majd leírni a 
konkrét teendőket azoknak 
is, akik korábban az LTP 
konstrukciót választották.

– Meddig működik a tár-
sulat?

– Az LTP kiutalások várha-
tóan 2017-ben érkeznek meg 
a társulathoz, az ezzel járó 
adategyeztetési és lakossági 
ügyfélfogadási teendőket 
még el kell látni. Ezt követő-
en el kell indítanunk a társu-
lat elszámolási eljárását, 
amelynek a végén, legkésőbb 
2018-ban megszűnik a társu-
lat. n FZ

Simon Andrea, Aradszki András és T. Mészáros András zárták le az 
időkapszulát

„Példaértékű a város településfejlesztési igyekezete”

Letették a VMG új tornacsarnokának alapkövét

Újabb segélyszállítmány Kárpátaljára Idén is lesz nyári tábor

Közösen a városért. Iván Réka, Fodor Enikő, T. Mészáros András és 
Urbán Jonatán

Szeptemberben indul a kampány

Új diákpolgármester-jelöltek

Utolsó fél év a csatornatársulati befizetéseknél
MEGHíVÓ

az Érdi Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulat 

Küldöttgyűlésére
az ülés helye: Érd, Alsó u. 3 (Polgárok Háza)

az ülés kezdetének időpontja: 2016. május 26. 18 óra

Napirendi pontok:
1.  Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevé-

kenységről.
2.  A Társulat 2015. évi Beszámolója, Kiegészítő melléklete, 

valamint a 2016. évi Pénzügyi Terve.
3.  Tájékoztató a beruházási projekt előrehaladásáról.
4. Egyebek.

Amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés nem lesz 
határozatképes, változatlan napirenddel és helyszínen 2016. 
május 30-án 18 órára hívjuk össze a Küldöttgyűlést.

Érd, 2016. május 12.
Szabó Béla elnök

HPV-oltás fiúknak is
Nemcsak lányok, hanem fiúk is igényelhetik 
az ingyenes HPV elleni védőoltást. A humán 
papillomavírus nemcsak a méhnyak, hanem 
a férfiak nemi szervének rákos megbetege-
dését is okozhatja.

A humán pap il lo ma ví rus 
(HPV) az egyik legelter-
jedtebb szexuális úton ter-
jedő vírus, számtalan al-
fajjal, amelyek egy része a 
nyálkahártyát, másik ré-
sze a bőrt támadja meg. 
Egyes vírustörzsek a nemi 
szervek, illetve a végbél tá-
jékán, vagy a szájüreg, 
gége, nyelőcső környékén 
találhatók, és ezek rákos 
megbetegedését okozhat-
ják.

– Hazánkban már elér-
hető az a kilenckomponen-
sű védőoltás, amely a HPV 
kilenc típusa ellen véd. Ti-
zenöt éves korig két védő-
oltás elegendő, efelett vi-
szont már három szüksé-
ges a védettséghez – mond-
ta lapunknak dr. Veres 
Judit gyermekorvos, az 
érdi oltóközpont vezetője.

Mint hozzáfűzte, a nem-
zeti oltóprogram kereté-
ben a tizennégy év alatti 
lányok ingyenesen kapják 
a védőoltást, igaz, nem a 
kilenc, hanem a két kom-
ponenst tartalmazót, 
amely a vírus két alfaja el-
len nyújt védettséget. 

– Az országos program a 
fiúkra nem terjed ki, az ön-
kormányzat azonban fel-
vállalta, hogy a fiúk védő-
oltásait is támogatja ebben 
az életkorban, vagyis ha a 
szülő kéri, az oltóanyag 
árát az önkormányzat 
megtéríti – hangsúlyozta 
Veres doktornő, aki úgy 
tudja: erről a lehetőségről 
a fiúk, illetve szüleik álta-
lában nem tudnak, így ke-
vesen is élnek vele, pedig a 
HPV a férfi nemi szervek 
rákos elváltozásaiért is fe-
lelős lehet.

– A kilenckomponensű 
oltóanyagért ugyan fizetni 
kell, de az már nemcsak a 
HPV két, hanem kilenc ag-
resszív típusával szemben 
nyújt védelmet. Egy vakci-
na 30 ezer forintba kerül, 
és életkortól függően két, 
illetve három oltás adja 
meg a szükséges védettsé-
get, de aki már megkapta a 
kétkomponensű térítés-
mentes oltásait, azoknak 
elegendő egy darab kilenc-
komponensű vakcinát be-
adatnia – zárta szavait a 
doktornő. n Á. K.
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Noha önmagában nem pél-
da nélküli a kezdeményezés, 
de városunkban először ren-
dezik meg a rajztanárok kö-
zös kiállítását. Az érdi és a 
szomszédos települések mű-
vészettanárai Alkotó oktatók 
címmel mutatkozhatnak be 
június elején a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.

Ha megkérdeznénk, talán 
a legtöbb sikeres művész azt 
válaszolná, hogy elsősorban 
rajztanára sugallatára, ja-
vaslatára indult el a pályán. A 
képzőművészetet oktató pe-
dagógusok megtanítanak fel-
fedezni a szépet, kibontakoz-
tatják diákjaik kreativitását, 

s eközben bátorítják, megfe-
lelő irányt mutatnak a kima-
gasló tehetségeknek. Róluk, 
a rajztanárokról viszont álta-
lában keveset vagy szinte 
semmit nem tudunk. Szeré-
nyen meghúzódnak a háttér-
ben, pedig minden bizonnyal 
azért oktatják a képzőművé-
szetet, mert ők maguk is al-
kotóként léptek erre a pályá-
ra. Nem kétséges, hogy sza-
badidejükben szívesen raj-
zolnak, festenek, szobrász-
kodnak vagy egyéb techni-
kákkal alkotnak, kísérletez-
nek. 

Júniusban nekik is alkal-
muk nyílik a bemutatkozás-

ra. Az érdi kultúrház elő-
ször rendezi meg a városi 
Alkotó oktatók című kiállí-
tást. – Sajnos, annak dacá-
ra, hogy egy városban, 
egymáshoz viszonylag kö-
zel élnek és dolgoznak a 
rajzszakos tanárok, leg-
többen mégsem ismerik 
egymást, de a közönség 
sem ismeri munkásságu-
kat. Így ennek a kezdemé-
nyezésnek nem titkolt cél-
ja, hogy a kultúrház kap-
csolatot teremtsen velük és 
közöttük is. Ugyanakkor 
minden bizonnyal a diákok 
érdeklődését is felkeltik a ta-
nárok alkotásai – nyilatkozta 

Lukács Orsolya, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
munkatársa, hozzátéve: azt 
szeretnék, ha egy jó szakmai 

és baráti közösség alakul-
na ki, így a későbbiekben 
az országos rendezvények-
be, eseményekbe is bekap-
csolódhatnának közösen. 

A felhívásra eddig tizen-
öt rajzszakos pedagógus 
jelentkezett, akik elsősor-
ban az érdi iskolákban ok-
tatnak, de várnak még je-
lentkezőket a szomszédos 
településekről, Tárnokról, 
Diósdról, Sóskútról és 
Százhalombattáról is.

Az Alkotó oktatók című 
kiállítás megnyitójára várha-
tóan június második hetében, 
a pedagógusnap alkalmából 
kerül sor. n BE

Egész napon át, előzetes 
bejelentkezés nélküli, ingye-
nes látogatásra várta az ér-
deklődőket a madarak és a 
fák napján az érdi Czabai-
kert. A tulajdonos, Czabai 
Balázs rövid ismertetővel 
kalauzolta az érdeklődőket 
a több mint fél hektáron fek-
vő, egyedüli összefüggő érdi 
tölgyesmaradványban.

A madarak és a fák napja 
több mint százesztendős ün-
nep, ráadásul magyar kez-
deményezésre emlékezünk 
meg róla május 10-én. 1902-
ben Párizsban egyezményt 
kötöttek az európai államok 
a mezőgazdaságban hasz-
nos madarak védelme érde-
kében, majd Chernel István 

ornitológus először szervez-
te meg Magyarországon a 
madarak és fák napját.

Érden a Czabai-kert az 
igazán alkalmas hely arra, 
hogy ezen a napon különle-
ges figyelmet szenteljünk a 
természetnek. Czabai Ba-
lázs ugyanis példamutatóan 
őrizte meg és máig, lehetősé-
geihez mérten lelkiismerete-
sen gondozza az Érd belterü-
letén fekvő, egyedüli tölgyes-
maradványt a benne fészke-
lő madárállománnyal és 
egyéb apró állatvilággal.

A Czabai-kertet 1977-ben 
helyezték természetvédelmi 
oltalom alá, azzal a céllal, 
hogy „őrizze a táj régi álla-
potát tükröző tölgyállo-

mányt, biztosítsa a környék 
madárvilágának zavartalan 
fészkelését, nyújtson lehető-
séget az erdő természetes 
fejlődésének megfigyelésé-
re, a látogatónak maradan-
dó esztétikai élményt adjon, 
és lehetővé tegye az értékes 
tölgymakktermés erdősítés-
re való felhasználását”. 
2006-ban hivatalosan is ma-
dárbarát kertté nyilvánítot-
ták. A madarakat itt számta-
lan itató, természetes anyag-
ból készült etető és odú vár-
ja. A tölgyes igazi oázis a 
helyi állatvilág számára. 
Rendszeresen költ itt a feke-
terigó, a széncinke vagy az 
ökörszem és még számos 
madár, sőt esetenként még 

fakopáncsot, balkáni gerlét 
is látni és a ragadozó kar-
valy is biztonságban érzi 
magát itt, a magas fák oltal-
mában. Nyáron meg nem rit-
ka vendég a kakukk.

A madarakon kívül emlő-
sök is megtelepedtek a kert-
ben. Nyári estéken sün zörög 
az avarban, a háborítatlan 
erdőrészekben meg gyakran 
mókusok ugrándoznak. Kár, 
hogy ezen a napon nem volt 
túl kegyes hozzánk az időjá-
rás, de ennek dacára is bő-
ven akadtak érdeklődők, 
akiknek örömet és felüdülést 
jelentett egy kis erdei séta. 
Akik valamiért lemaradtak 
erről az élményről, előzetes 
bejelentkezés alapján más-

kor is ellátogathatnak a 
Radnai és a Bikszádi utca 
ta lá l kozásá ná l  fek vő 
Czabai-kertbe.

n B. ÁBRaHÁM

Különleges pünkösdi 
foglalkozással várta a 
gyerekeket múlt pénte-
ken a Kisfenyves óvoda: 
a Kölyökidő alapítvány 
önkéntesei az ünnep-
hez kötődő népdalokat, 
mondókákat tanítottak 
a gyerekeknek.

A Kisfenyves óvodában 
ebben az esztendőben ki-
emelten foglalkoznak a nép-
szokásokkal, hagyományok-
kal, népi játékokkal. Másod-
ízben látták vendégül a Kö-
lyökidő alapítvány önkénte-
seit, akik március 15-én ver-
bunkosra, múlt pénteken 
pedig a pünkösdhöz kapcso-
lódó dalokra, mondókára, 
tanították a gyerekeket, aki-
ket meg is táncoltattak.

Mint Gábor Jánostól, az 
alapítvány szervezőjétől 
megtudtuk, ingyenes, zenés-

táncos rendezvényeikkel az 
óvodai nevelést szeretnék 
segíteni, színesíteni. A pén-
teki foglalkozáson a gyere-
kek megismerkedtek a kecs-
kedudával, majd énekeltek 
és dunántúli ugrós táncokat 
jártak az óvoda nagy cso-
portszobájában. 

Az ünnepségnek ezzel 
még nem volt vége: mint 
Nagy Éva tagóvoda-vezető-
től megtudtuk, a zenés, tán-
cos foglalkozás után pün-
kösdi királyt választottak a 
gyerekek, aki a nap további 
részében mindenkinek pa-
rancsolhatott. n Á. K.

Idén tavasszal huszonöten vállalkoztak arra, 
hogy a kultúrház által meghirdetett vers- és 
prózamondóversenyen közönség elé álljanak. 

Az alsósok száma majd-
nem a háromszorosa volt a 
kamaszokénak, utóbbi kor-
csoportban kizárólag a Vö-
rösmarty Gimnázium diák-
jai versengtek egymással, 
hogy ki tud szebben és igé-
nyesebben szavalni, előad-
ni.

Régi hagyomány már vá-
rosunkban, hogy Bíró And-
rás költő, író születésnapja 
alkalmából a Szepes Gyula 
Művelődési Központ vers- 
és prózamondóversenyt 
hirdet általános és középis-
kolás diákoknak. A vetélke-
dőt még maga Bíró András 
és felesége, Mária indítot-
ták el, akik 2004-ben alapít-
ványt hoztak létre a ma-
gyar irodalom értékeinek 
megismertetésére, a szép 
és igényes magyar beszéd 

szépségének megszerette-
tésére és őrzésére. Az ala-
pítvány időközben meg-
szűnt, de a vers- és próza-
mondóverseny megmaradt, 
a művelődési ház azóta is 
megszervezi.

Az idei, május 13-ai vetél-
kedőnek nem volt kötött té-
mája. A diákok 20. századi, 
illetve kortárs magyar 
szerzők verseivel, prózái-
val jelentkezhettek. A négy-
tagú zsűri – amelynek elnö-
ke Daróci Lajosné, az Iro-
dalomkedvelők Klubjának 
vezetője, tagjai: Nida Ju-
dit, a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár igazgatóhelyette-
se, Kuzselné Schóber Ág-
nes, a sóskúti Andreetti 
Károly Általános és Művé-
szeti Iskola igazgatója és 
Tóth Lászlóné, az Óperen-
cia Bíró András Könyves-
bolt munkatársa – két kate-
góriában hallgatta meg a 
versenyzőket.

A kicsik közül sokan vá-
lasztottak népszerű, ma is 
kedvelt gyermekverset. Is-
mét kiderült, milyen sokan 
szeretnének – akár csak 
egyetlen napra is – rosszak 
és dühösek lenni, esetleg 
igazi csacsit venni. Jól állt 
ez nekik, annál is inkább, 
mert ahogy Daróci Lajosné, 
a zsűri elnöke fogalmazott, 
érett, igényes versmondást, 
helyes hangsúlyképzést, 
szép kiejtést hallhattunk 

még a legkisebbektől is. 
Színvonalas, izgalmas ver-
seny tanúi voltunk a közép-
iskolásokat hallgatva is – 
fűzte hozzá –, élmény volt 
átélni mindegyikük szerep-
lését. Ők a személyiségük-
höz, orgánumokhoz válasz-
tottak megfelelő művet és 
megértették: nem kell elját-
szani a verset, elég, ha a 
hangjukkal, a hangsúlyuk-
kal érzékeltetik mindazt, 
amit a költemény elmond. 

Külön dicséret illette az 
Érdligeti iskolát, hiszen a 
7–12 éves korosztály tizen-
nyolc versenyzőjéből tizen-

öten ebből az intézményből 
érkeztek. Ugyanakkor a Vö-
rösmarty gimnázium is ki-
tett magáért, mert a 13–18 
éves korosztály versmondói 
kivétel nélkül ennek az in-
tézménynek a diákjai közül 
kerültek ki. Idén nem vá-
lasztották külön a korcso-
portokat, így az alsósok is 
meghallgathatták a „na-
gyok” szereplését, s bár 
nem értettek mindent, meg-
érezték, hogy remekművek 
hangzanak el, mert izgatot-
tan figyeltek, hogy mit ta-
nulhatnak a nagyobbaktól. 

n BÁlINT EdIT 

Alkotó oktatók

Pedagógusok munkáiból nyílik kiállítás

A kiállítás célja, hogy a környék mű-
vész pedagógusaiból közösséget ko-
vácsoljanak (képünk illusztráció)

Madarak és fák napja a Czabai-kertben

A Czabai-kertet 2006-ban hiva-
talosan is madárbarát kertté 
nyilvánították

Pünkösdi királyság az óvodábanA kisdiákok szívesebben szerepelnek

Bíró András vers- és prózamondóverseny

Eredmények
7–12 éves korcsoport: I. Nagy Zsófia, Török Szofi (Érdligeti Is-
kola) és Szabó Alexander Viktor (Teleki Iskola). II. Béres Ádám és 
Micskó Angéla (Érdligeti Iskola). III. Eőry Dávid és Ulrich Péter 
(Érdligeti Iksola). Különdíj: Ollé Zoé Zsófia (Osztrák-Magyar 
Európa Iskola) és Szlovacsek Lilla (Érdligeti Iskola).
13–18 éves korcsoport: I. Kóczi Ferenc, II. Papp János, III. Fodor 
Enikő. Különdíj: Jónás Máté és Székács Rebeka (mindannyian 
a Vörösmarty Gimnázium tanulói).Fodor Enikő, a 13–18 éves kor-

osztály III. helyezettje

Az alsósok feszülten figyelték a nagyok előadását
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Carace Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 71. 06 23 365 623 www.carace.hu
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A jövő hőszigetelése

A tetőterek utólagos hőszigetelése mindig
nagy felfordulással jár. A több napig tartó
munka során kívülről és belülről is megbont-
ják a falakat, illetve a tetőt, nem kis kellemet-
lenséget okozva ezzel az ott élőknek.

Amerikában már 50
éve használják azt

a technológiát,
amelynek kö-
szönhetően
mindez el-
kerülhető.
Az eljá-
rás, amely
az űrtech-
n o l ó g i a i
fe j leszté-
sek mel-

lékterméke,
immár hazánk-

ban is elérhető.
A speciális összetételű

poliuretán habot szórásos technológiával jut-
tatják a kívánt helyre kívülről, mindössze a
cserép megbontásával. Éjszakára ismét visz-
szateszik a cserepeket. Mivel a hagyományos
szigetelőanyagoknál vékonyabb rétegben al-
kalmazva is elérhető a kívánt eredmény, még
a szarufák megvastagítására sincs szükség,
de elhagyható a tetőfólia is, mivel illesztés-
mentes felülete vízállóságot garantál. Az
anyag önmagában már 8–10 centi vastagság-
tól kielégíti a mai követelményeket, ugyanis

átlagosan 2,5-szer haté-
konyabb, mint más,

hagyományos (po-
lisztirol, ásvány-
gyapot) szige-
telés, ráadásul
nem öregszik
el és nem esik
össze. Nyáron
a hagyomá-
nyos szigete-
lések gyorsan

átmelegednek,
attól kezdve nem
szigetelnek, este pe-
dig tovább fűtik a tetőteret.

Igazi védelem
a meleg ellen
Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon nem
csupán a hideg, hanem a felmelegedés ellen is
védelmet nyújt, így összességében akár 40–70
százalék energiamegtakarítás érhető el a te-
tőtér felújítása után. Az eljá-
rás megoldást nyújthat
olyan helyiségek szi-
getelésére is, ahol
helyhiány miatt
korábban ez nem
volt megoldható.
Családi házak
esetében 2–3 nap
alatt elvégezhető
a tetőtér utólagos
hőszigetelése.
Alkalmazható tető-
terek mellett födémek
és aljzatok szigetelésére, sőt
lapostetőkön is, mivel vízszigetelő és járható
felületet biztosít. Ez esetben nagyobb sűrűségű
habot szórnak a felületre – akár a bitumenes le-
mez tetejére is –, megspórolva ezzel a bontás, il-
letve a veszélyes anyag szállításának költségét.
A víz- és hőszigetelést egyaránt biztosító felü-
letet pedig mindössze pár nap alatt fel tudják
vinni egy komplett panelépület tetejére.
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Hősök Napja
2016. május 29. (vasárnap) 17 óra 

megemlékezés az I. világháborús emlékműnél

Köszöntőt mond: 
TÓTH TAMÁS  alpolgármester

Ünnepi beszédet mond: pergel AnTAl történész

Közreműködik: pApp JÁnoS, 
a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója, 
felkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

LenDVaI FérFIKórus – karnagy Tóth Csaba

LuKIn FúVószeneKar – vezényel zwickl Ágoston

Helyszín: 
érd-óváros, 
Hősök tere

2016. június 4.
megemlékezés

A NEMZETI ÖSSZETERATOZÁS NAPJA
alkalmából 

2016. június 4-én, szombaton 17 órakor
A KuTyAvÁRI úTI ORSZÁgZÁSZlóNÁl

Köszöntőt mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester

Ünnepi beszédet mond: PeRgel ANTAl történész

Közreműködik: 

KOvÁcS DóRA, JóNÁS MÁTÉ, MAJOROS cSeNge, 
a vörösmarty Mihály gimnázium tanulói 
Felkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

A SZiRMOK ÉRD vÁROSi ÉS PeDAgóguS Női KAR
Karnagy: gáborné Harmath Aliz

Lassan generációk nőnek 
föl, ballagnak el a különféle 
iskolákból, szakiskolákból, 
főiskolákról és egyetemekről 
anélkül, hogy megismerked-
nének a nagyszüleiknek kö-
telezően tanított politikai 
gazdaságtan, avagy a mar-
xizmus-leninizmusnak akár 
csak alaptételeivel. Ezért ér-
heti sokkolóan az embere-
ket, különösen a szabadság 
évtizedeiben született és az 
utóbbi emberöltőnyi időben 
felnőtté cseperedett korosz-
tályokat, amikor szembesül-
nek a harácsolás, a kizsák-
mányolás, korábban is meg-
volt, de leplezett, mára vi-
szont többé-kevésbé nyilvá-
nossá vált társadalmi 
igazságtalanságokkal, a 
gazdagság és szegénység 
szembeszökő ellentétével, a 
monopoltőke és finánctőke 
nemzetközi összefogásával 
létrejövő / bekövetkező / elő-
idézett gazdasági-pénzügyi 
katasztrófákkal. Vagy akár 
a multik (multinacionális, 
több nemzeti / nemzetközi 
nagyvállalatok) kereskedel-
mi terrorjával fojtogatott he-
lyi vállalkozások tömeges 
tönkretételével.

Látom, hogy még az én 
korosztályom, az a ma már 
idősnek (idejétmúltnak) te-
kintett társadalmi réteg, 
amely akár őszinte lelkese-
déssel, akár kényszeredet-
ten együtt énekelte a jeles 
napok ünnepségein harsogó 
hangszórókkal, hogy „és 
nemzetközi-vé(ééé) lesz 

holnap-ra a világ”, még ez a 
korosztály sem fogta / fogja 
föl teljesen, hogy arrafelé ha-
ladunk. Európa, a kultúrájá-
nak lényeges gyökereit in-
tézményesen és deklaráltan 
megtagadó EU – és így mi, 
magyarok is.

Ma már kétségtelen törek-
vés ezen a földrészen, hogy a 
szuverén (nemzet)államok 
Európája helyett egy közpon-
ti hatalmi mag által irányí-
tott, szolidaritásra hivat-
kozó diktátum próbál ural-
kodni a független államok 
együttműködése helyett. Ez 
most már nem a „merjünk ki-
csik lenni” csaliszövegekkel, 
hanem leplezetlen fenyege-
tésekkel – és lásd az előző 
mondatokat – az öntudat, az 
önismeret megváltoztatásá-
ra törekvésekkel történik. 
Az önmeghatározás lehető-
ségének, az arra épülő 
önérzet, az önállóság korlá-
tozásával. Kétségbevonha-
tat lan összefüggésű az 
önismeret-önmeghatározás-
önérzet szükségessége az 
öntevékeny, eredményes lé-
tezéshez. Mind az egyének, 
mind a közösség, a város 
esetében.

n  n  n
Valamikor régen, a nagy 

tiszai árvíz után, a múlt 
század hetvenes, jómagam 
harmincas éveimben úgy 
hozta a jó szerencsém, hogy 
én, a nyugat-dunántúli, zalai 
gyökerű család Pesten meg-
telepedett ágának harmadik 
generációs sarja a Tiszán 

túlra vetődtem. Az lett a 
munkaterületem, majd’ egy 
évtizedig. Évi 100–120 napot 
töltöttem arrafelé terepen, 
falun, városon, tanyán; úton, 
útfélen – utazva vonaton, bu-
szon, lovas kocsin és autóval, 
sőt, motorbiciklin is, nem 
egyszer stoppolva. Csak tér-
képről és a Magyarország 
felfedezése egyes köteteiből 
úgy-ahogy megsejtett isme-
retlen világban.

Akkor már Érden laktam, 
Újfaluban – egy kisebb, köze-
lebbi, de majd’ annyira isme-
retlen világban. Egy sajátsá-
gos mikrovilágban. Még falu 
volt a város, nagyközség. 
Öntudatos lakosokkal. 
Átépített, kibővített, sátor-
tetős, majd később, itt-ott 
emeletes házára, kerítésére 
volt büszke az ember, a szak-
májára, a munkahelyére, a 
virágos kertjére vagy a gaz-
dálkodók az állataikra, a 
gyümölcsösre és a szőlőre. 
Nem tombolt még a kiva-
gyiság. Akik ma az egykori 
Fő utcát, majd Lenin utat (ma 
Felső utcát) várostörténeti 
jártasságukat fitogtatva, ki-
hívóan csak Fülöpvárosként 
említik – sokan jószerivel 
akkor még talán azt sem tud-
ták, hogy Érd hol van a tér-
képen.

Később, a várossá válás 
következményeként megnö-
vekedett (sokban alaptalan) 
öntudatoskodás eredmé-
nyezte (meg a felszínes fél-
műveltség), hogy lassan min-
den, amit csak meg lehetett 

nevezni, a város közigazga-
tási határain belül – vagy 
annak közelében, mint pl. a 
Batta felőli dombtetőn a ha-
lomsírokat – minden „ősi”, 
„rendkívül értékes”, „egye-
dülálló” objektum lett. Törté-
net helyett újságírók által 
gyártott, kitalált „legendák” 
(a „keresztény úr” mintaké-
pe, vagyis Szapáry Péter 
bosszúja), félreértett / félre-
magyarázott helynevekhez 
fűzött alaptalan hiedelmek 
néphagyományként aposzt-
ro fá lá sa (mint a csak a török 
megszállás óta kutyavár a 
Kutyavár), bizonyítatlan vé-
lekedések, lehetőségeknek 
mintegy tényként állítása (a 
Budai út 4.sz., sokszor átépí-
tett, „egykor híres” vendég-
fogadóból lett kúria, a maga 
nemében jellegtelen, a XIX. 
századba n közhelyes 
építészeti sablonjaival meg-
oldott épület Hild József ne-
véhez kötése), avagy sosem-
volt kolostorról és templom-
ról vélekedni egy raktár-
épület romja helyén – ezek 
csak futólag megemlített hi-
bák.

Érdemes lenne óva to sab-
ban emlegetni Érd „Duna-
parti város” mivoltát és azon 
belül Ófalu lehetőségeit 
Szentendréhez hasonlítani. 
Ha valaki a különféle célú és 
minőségű ismertetéseknek 
engedve, ma meglátogatja 
Ófalut, az egykori Érdet, fog-
híjas, épü let hi á nyos utcaké-
peket, esetleges beépítést és 
korántsem „mediterrán jel-

leget” talál ott. Az újabban 
csak Beliczaynak nevezett 
szúnyogjárta szigetről, a 
tanösvényéről jobb nem is 
szólni. Parkvárosban (Felső-
Parkvárosban? Fenyves-
Parkvárosban?) az M7 autó-
pályán túl, a város nevét – 
legalább a paleontológusok /
régészek körében – méltán 
világhírűvé tevő ősemberi 
vadásztelepnek helye sem 
látszik, a róla készült doku-
mentumfilmben a Fundok-
lia völgy betemetett felső 
szakaszához vezető út autó-
gumis szeméthalom mellett 
vezet a világszenzáció fellel-
hetetlen helyére.

n  n  n
Az országos mozgalomhoz 

igazodva Érden is megindult 
a helyi értékek összegyűjté-
se. Az indulás elkerülhetet-
len, de kijavítható / kijavítan-
dó botladozásával, a ment-
hetetlenül jelentkező esetle-
gességgel. Ha túl közelről, 
csak a saját szemszögünk-
ből nézzük a dolgainkat, 
nem hasonlítjuk másokéhoz, 
könnyen arányt téveszthet 
az ember. Ezért láthatjuk 
örömmel az Érdi Újságban a 
Beszélgetések… interjúit, 
mert lassan rávezet(het)nek 
arra a lényeges felismerés-
re, hogy a természeti, táji 
szépségek, az itt-ott fellelhe-
tő védett épületek, a köztéri 
szobrok mellett vannak a vá-
rosnak élő értékei:

A VÁROS REJTETT 
ÉRTÉKEI – EMBEREK.

n VoTIN JÓZSEF

Ismerd meg önmagad, Érd!

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

Az ön kódja:

HUB051KKTA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

Isistyle White Washed tölgy mintázatú
laminált padló 8 mm / termékkód: 35270

Joy Promo Toledo tölgy laminált
padló 8 mm / termékkód: 35699

2.490 Ft/m2

2.590 Ft/m2
2.990 Ft/m2

2.890 Ft/m2

Kaindl fatetejű padlók készletkisöprése
május-júniusban akár 70% kedvezménnyel!

akár -70%

Az Akció időtartama:
2016. május 01. és június 30.
között, vagggy a készlet erejéig
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GÉPLAKATOS
KÉPZETTSÉGGEL
keresek álláskeresőket

újonnan létesültüzemünkbe.

Munkarend: 1–3műszak

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park

Cégesautóbusz indul:
Budapest Etele tér,
Volán autóbusz-pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd központ

Érdeklődni: 06-30-193-6342

MECHANIKAI
és/vagy

ELEKTRONIKAI
MŰSZERÉSZEK
jelentkezését váromújonnan létesült

üzemünkbe.
Feladat: Ipari robotok, szerelősori
automaták karbantartása, üzemeltetése.
Munkarend: kétműszakban
(túlmunka vállalásának lehetősége)
Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park
Cégesautóbusz indul:Budapest Etele
tér,Volán autóbusz-pályaudvar,Tárnok
vasútállomás, Érd központ
Érdeklődésüket várom:
06-30-193-6342
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ESZTERGÁLYOS
KÉPZETTSÉGGEL
keresek álláskeresőket

újonnan létesültüzemünkbe.

Munkarend: 1műszak

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park

Cégesautóbusz indul:
Budapest Etele tér,
Volán autóbusz-pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd központ

Érdeklődni: 06-30-193-6342
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ADRés/vagy
vegyszerkezelői

végzettséggel rendelkező

ANYAGMOZGATÓT
keresek azonnali belépéssel,
újonnan létesült üzemünkbe.

Munkarend: 2műszak
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROX Ipari és
Kereskedelmi Kft.
Cégesautóbusz indul:
Budapest Etele tér,Volán
autóbusz-pályaudvar,Tárnok
vasútállomás, Érd központ
Érdeklődni: 06-30-193-6342
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NŐI és FÉRFI
BETANÍTOTTmunkások

jelentkezését várom,
nagyobb létszámban,
azonnali beléptetéssel

GÉPIMEGMUNKÁLÓ,
ANYAGMOZGATÓ

munkakörökbe.
Munkarend: kettő és három
műszakban (túlmunka vállalásának
lehetősége)
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROXKft.
Cégesautóbusz indul:Budapest
Etele tér,Volán autóbusz-pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd központ
Érdeklődni: 06-30-193-6342



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 pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.

PROGRAM

IDŐSEK AKADÉMIÁJA
Egészségügyi tanácsok
Előadó dr. Kőszegi Gábor, az 
érdi Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény főigazgató-
ja
Május 26-án 15 órától

NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
Érd város Idősügyi Tanácsá-
nak szervezésében
Május 27-én, pénteken 14 órakor

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Tükröződés
A Duna–Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető május 30-ig

FOTÓGALÉRIA
Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Sóskúti kerámiák
A sóskúti Andreetti Károly Mű-
vészeti Iskola kerámiaszakkö-
rének kiállítása.
Felkészítő Szekér Gizella.

KLUBÉLET

GOMBÁSZKÖR
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 27-én, pénteken 18 órától

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

I R OD A L O M K E D V E L Ő K 
KLUBJA
Kósa Márta költői estje
Május 20-án, pénteken 18 órakor

KERTBARÁT KÖR
Kirándulás a Fundoklia 
völgybe
Találkozó Érd Dévényi utcai 
buszmegálló. (A 734-es helyi 
buszjárat a központi buszállo-
másról indul 15 óra 40 perckor.) 
További információ Németh 
Antal, 06 30 5494 230
Május 20-án, pénteken 16 órától

KÉZMŰVESKLUB
Batikolás
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 21-én, szombaton 10 órakor

MERIDIÁN TORNA
A kihívás napja
Szabadtéri torna a Művelődési 
Központ előtt
Május 25-én, szerdán 11.30 órától

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

VITALITÁS KLUB
Mit üzennek a csillagok?
Előadó Hajósi Ildikó.
Május 23-án, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016

Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, 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 vasárna-
pig 10-től 18 óráig

PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Rovarok az ókori Egyiptom 
mindennapjaiban és hitvilá-
gában

Víg Károly zoológus, egyetemi 
magántanár, a szombathelyi 
Savaria Múzeum igazgatóhe-
lyettesének előadása
Május 24-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők
A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti 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 kedvezmé-
nyes jegy ára 500 Ft, tárlatve-
zetési díj 3000 Ft kiállításon-
ként.

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás fotósoknak

Kopor Tihamér könyvbemu-
tatója
Május 25-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

Gyermeknapi zsákbamacs-
ka
Május 19-től

Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 
7 hónapos kortól 3–4 éves korig.
Vezeti Tóth Andorné Tímea. 
A foglalkozásokon való rész-
vétel ingyenes, de a helyek kor-
látozott száma miatt előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Május 27-én, pénteken 10–11 óráig

Május 23., Hétfő
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról  
19:30  Labdarúgó-mérkőzés Érd–Csorna
21:10  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 

2. rész ism. Bódis Krisztina költő
22:35  Fogadóóra ism. 

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

beszélgetés aktuális témákról
0:20  Híradó
Május 24., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat Zeus és barátai 3. rész 2012
20:50  Vámos Miklós beszélgető műsora 

3. rész Vámos Miklós könyvbemutatója
21:45  Összefoglaló a III. Érd Szépéről 

kisfilm, R: Szacski Csaba   2016
22:45  Mozgás sportmagazin
23:15  Fény-Kép kulturális magazin
23:45  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:00  Híradó ism.
Május 25., SZERda
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

19:30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Hannibál tanár úr fekete-fehér, ma-

gyar filmdráma, 1956, R: Fábri Zoltán
21:30  Vámos Miklós beszélgető műsora 

3. rész ism. 
Vámos Miklós könyvbemutatója

22:25  Polgár-társ ism. 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:55  Mozgás sportmagazin
23:25  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:40  Híradó ism.
Május 26., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 47. rész
20:00  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Skorpio Force színes, amerikai 

akciófilm. 1996, R: Mark J. Gordon 
16 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 27., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 60. rész
20:00  Hangyaboly színes, magyar játékfilm, 

R: Sándor Pál 1971

21:35  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat ism. 
Zeus és barátai 3. rész, 2012

22:30  Fény-Kép kulturális magazin
23:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:30  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó ism.
Május 28., SZoMBaT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 23. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás sportmagazin
21:00  Fény-Kép kulturális magazin
21:30  Hannibál tanár úr fekete-fehér, ma-

gyar filmdráma, 1956, R: Fábri Zoltán
23:00  Mozgás sport magazin
23:30  Fény-kép kulturális magazin 
0:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

Május 29., VaSÁRNaP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 60. rész ism.
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Felhő járók 

színházi előadás
21:30  Hangyaboly színes, magyar játékfilm, 

R: Fábri Zoltán 1971
23:05  Mozgás sportmagazin
23:35  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

Nyaralós mesék
Meseszombat Némedi-Varga 
Tímeával. A részvétel ingye-
nes, de a helyek korlátozott 
száma miatt előzetes bejelent-
kezést kérünk
Május 21-én, szombaton 10.30 
órakor

Hozz egy könyvet, vigyél ket-
tőt!
Kötetlen könyvcserebere és 
papírszínházi minielőadás a 
Gyermekkönyvtár sátrában a 
Városi Gyereknapon.
Május 29-én, vasárnap

ZENEI KÖNYVTÁR
Madarat hangjáról
Foglalkozás a madarak és fák 
napja alkalmából
Májusban folyamatosan

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 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
Megtekinthető május 21-ig

Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk 
fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

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

foglalkozás zajlik majd. 
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére
            keretekre
              -20–50%

OPTIKA NAP
2016. 05. 24.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!

35
81
08

35
74

03

HELYSZÍN: ÉRD, KŐRÖSI CSOMAÁLTALÁNOS ISKOLA
JELENTKEZÉS és ELSŐ RÉSZLET BEFIZETÉSE:

20 950-9321, 20 454-6114 (időpont-egyeztetéssel)
Ár: 15.000 Ft/fő • 20.000 Ft/testvérpár • 7000 Ft nagycsaládok/fő

7500 Ft táborunkban dolgozók, támogatók gyermekei/fő



14 15| 2016. május 18. |    hirdetmények hirdetmények   | 2016. május 18. |

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 15-ig 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 pedagógus munka-
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-
zat-tételi 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 30-336-4004-os 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
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 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok-
ról az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
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.

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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

lakosság-szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Csoport

KÖRNYEZETVÉdElMI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
tartós táppénz, CSED, GYED, 
GYES-ig tartó közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: Érd, 
Alsó utca 1–3.
Ellátandó feladatok: gyo-
mos, parlagfüves ingatla-
nokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások lefolytatása, ter-
mészetvédelmi feladatok 
ellátása, fakivágással kapcso-
latos eljárások lefolytatása, 
mezőőri járulék kivetésével 
kapcsolatos ügyek intézése, 
természetvédelemmel kap-
csolatos szakhatósági eljárá-
sok lefolytatása.
a munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök: 
környezetvédelmi ügyinté-

ző-, döntés előkészítő mun-
kakör.
Jogállás, illetmény és jut-
tatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szó-
ló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint az Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• főiskola, felsőoktatásban 
szerzett jogi, közszolgálati, 
gazdaságtudományi, peda-
gógus, tanár, természettudo-
mányi, agrár, műszaki, termé-
szetvédelmi szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezet-
gazdálkodási, környezetmér-

nöki, vízépítőmérnöki, ve-
gyészmérnöki, biomérnöki, 
környezettudományi, termé-
szetvédelmi szakképzettség.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• államigazgatásban, környe-
zetvédelmi területen eltöl-
tött gyakorlat,
• közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett probléma-
megoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, 
jó elemzőkészség, felelősség-
tudat, terhelhetőség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 45/2012. (III.20.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz,

• végzettséget igazoló bizo-
nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör legkorábban 2016. június 
13. napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 3. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Südi-Csibrák Melinda általá-
nos igazgatási csoportvezető 
nyújt, a 06 23 522 371-es tele-
fonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Polgármesteri 
Hivatal címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosí-

tószámot: 14/934/9/2016., 
valamint a munkakör meg-
nevezését: környezetvédelmi 
ügyintéző.
• személyesen, dr. Kertész Or-
solya, Bartos Beatrix, Érd, Alsó 
utca 1.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 10.
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a kinevezés feltétele 
a Kttv. 42.§ (1) bekezdése sze-
rinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány. Bérezés a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltak szerint. A kinevezés 
határozott időre – tartós táp-
pénz, CSED, GYED, GYES-en 
lévő kolléga távollétének ide-
jére – szól, 6 hónapos próba-
idő kikötésével.

a közalkalmazotti jog-
viszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges 
feladatok: hagyományos 
titkársági feladatok, az 
intézményvezető és a 
gazdasági vezető szakmai 
tevékenységével kap-
csolatos adminisztratív 
teendőket látja el, vala-
mint a napi munkaprog-
ram zavartalanságának 
biztosítása érdekében 
begyűjti, rendszerezi az 
információkat. Jelentést 
készít, tájékoztatást ad. 
Tevékenyen részt vesz ér-
tekezletek, rendezvények 
szervezésében, jegyző-
könyvezésében. Feladatai 
közé tartozik a hivatalos 
látogatók fogadása, ügy-
felek tájékoztatása, egyéb 
protokollfeladatok.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jog-

állásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium,
• gyakorlott szintű MS Of-
fice (irodai alkalmazások),
• gyakorlott szintű leve-
lező rendszerek (Lotus 
Notes, Outlook),
• ECDL,
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: hasonló te-
rületen szerzett, legalább 
1–3 év szakmai tapaszta-
lat.
Elvárt kompetenciák: ki-
váló szintű gyors- és gép-
írás.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: 
a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. 
május 31. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan to-
vábbi információt Demjén 
Szilvia nyújt, a 06 23 520 
362-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtá-
sának 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 azonosítószá-
mot: 1/529/2016, vala-
mint a munkakör megne-
vezését: adminisztrátor;
• elektronikus úton Dem-
jén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen, Demjén 
Szilvia, Érd, Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munka-
kör betöltése kizárólag 
a megjelölt végzettség-
gel lehetséges. Az érvé-
nyes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat 
áll módunkban elfogad-
ni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételek-
nek maradéktalanul meg-
felel.
a pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2016. 
május 31.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: rendszer-
gazdai feladatok ellátása az 
Érdi Tankerületen belül változó 
munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, program-
tervező informatikus főiskolai 
vagy felsőfokú számítástechni-
kai programozó OKJ-s végzett-
ség vagy rendszergazda felső-
fokú OKJ-s végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• nem áll foglalkozástól való el-
tiltás hatálya alatt.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata,

• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. július 1. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 10. 
A  pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Pin-
térné Bernyó Piroska igazgató 
nyújt, a 06 23 365 140-os tele-
fonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pin-
térné Bernyó Piroska igazgató 
részére a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. június 17.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: általános iskolai 
és gimnáziumi tagozaton 
angol nyelv oktatása az Érdi 
Tankerületen belül változó 
munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, angol-bármely 
szakos tanár,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 90 napnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a mun-
kakör legkorábban 2016. 
augusztus 22. napjától tölt-
hető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 10. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06 23 365 
140-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtá-
sának módja: elektroni-
kus úton Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére, a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 17.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Gár-
donyi Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: felső és gimnáziumi 
tagozaton matematika és 
informatika tantárgy oktatá-
sa az Érdi Tankerületen belül 
változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola vagy egyetem, 
matematika, informatika 
szakirány,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 90 napnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz, moti-
vációs levél.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a mun-
kakör legkorábban 2016. 
augusztus 22. napjától tölt-
hető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 10. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06 23 365 
140-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtá-
sának módja: elektroni-
kus úton Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 17.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd, Gazdasági iroda

adminisztrátor munkakör betöltésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁ LYÁ Z ATOT  H I R D E T
angol-bármely szakos 

középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁ LYÁ Z ATOT  H I R D E T
matematika-informatika 

szakos tanár munkakör betöltésére.

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDE T
rendszergazda munkakör betöltésére.
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Ismerje meg a szülők Életfa Csoportját – és mindazt, 
amit tehetünk gyermeke érdekében!

Ahol mindig számíthat ránk:

Életfa Csoport – Érd és környéke 
„SNI-s” gyerekek szüleinek csoportja

e-mail: eletfa.erd@gmail.com
tel.: +36 30 550 2711

Közösen a sajátos nevelési igényű gyerekekért

Minden gyerek más. Minden gyerek egyedi, különleges, megismételhetetlen.
De a problémáik gyakran hasonlítanak. Az Életfa Csoport Érden és környékén élő, 
sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyerekeket nevelő szülők közössége.

Célunk,
hogy közösségünkben a hasonló helyzetet átélő szülők

• megoszthassák egymással a naprakész információkat,
• segíthessenek egymásnak a problémák kezelésében,

• és a közösség erejével hatékonyabban érvényesíthessük gyermekeink érdekeit.

Segítsünk egymásnak – segítsünk a gyermekeinknek!

Várjuk szeretettel!

Együtt növünk nagyra

ÉLETFA
CSOPORT

Örömmel tájékoztatjuk ked-
ves ügyfeleinket, hogy az ÉTH 
elkezdte a komposztáló ládák 
kiadását, mindazok számára, 
akik azt az elmúlt időszakban 
igényelték azokat.
Nem szükséges megvárni az 
igénylőknek, hogy ügyfélszol-
gálatunk munkatársai levélben 
vagy telefonon külön értesítsék 
őket.
A kiadás munkaidőben, az ÉTH 
Felső utcai telephelyén folya-
matosan történik.

A kiadáshoz, kérjük, vigyék 
magukkal személyi igazolvá-
nyukat és lakcímkártyájukat. 
Ha nem személyesen történik 
az átvétel, a megbízott részére 
készítsenek meghatalmazást.
Ezen túl szükséges a legutolsó 
ÉTH-s számla és befizetési bi-
zonylat.
a kiadás helye: Érd, Felső 
utca 9.
az átvételre szolgáló napok:
Kedd: 8–16-ig, Csütörtök: 
11–19-ig, Péntek: 8–16-ig.

Elérhetőség: 06 20 269 0668
Ha az átvétellel kapcsolatban 
bárkinek további kérdései len-
nének, kérjük, tájékozódjanak 
az ÉTH honlapján, e-mail-ben 
(ugyfelszolgalat@eth-eth.hu) 
telefonon (06 23 522 600), le-
vélben (2030 Érd, Sas utca 2.), 
vagy ugyanezen a címen sze-
mélyesen.
Tegyünk közösen városunk 
tisztaságáért és környeze-
tünk megóvásáért!

Az ÉTH sajtószolgálata

Bográcsban főtt székely-
káposzta, frissen sült lángos 
és kürtőskalács, különleges 
alkoholmentes koktélok, 
meglepetésműsor és sok 
zene várta az időseket és 
hozzátartozóikat a Topoly 
utcai idősotthon családi ma-
jálisán.

Nevetéstől, tapstól – és a 
kipukkanó lufik durrogásá-
tól – volt hangos az idősek 
otthonának máskor csendes 
kertje május 11-én. Még a nap 
is kisütött az intézmény csa-
ládi majálisának tiszteletére.

– Minden esztendőben ren-
dezünk egy tavasz- vagy épp 
nyárköszöntő szabadtéri 
rendezvényt, ami idén attól 
különleges, hogy a lakók hoz-

zátartozóit is meghívtuk. 
Rajtuk kívül az idősek klub-
jának tagjait is vendégül lát-
tuk ezen a délutánon – tudtuk 
meg Érsek Sándorné tagin-
tézmény-vezetőtől. Mint 
mondta, rendezvényüket a 
Nyugdíjasok Szociális Fóru-
ma, valamint több helyi vál-
lalkozó támogatta: Lajsz 
András az alkoholmentes 
koktélokkal, valamint egy 
mixer biztosításával, a kite-
lepült Lángos Kuckó lángos-
sal, kürtőskaláccsal, a Pata-
ki cukrászda finomságokkal, 
a közeli kiskereskedés és 
zöldséges alapanyagokkal, 
egy református gyülekezet a 
székelykáposzta elkészítésé-
vel. Ingyen lépett fel Rozbora 

Zoltán és zenekara, vala-
mint egy százhalombattai 
tánccsoport is. Nemcsak ők, 
hanem a lakók is nagy sikert 
arattak énekükkel, szavala-
tukkal, humoros műsoruk-
kal: a nézők tapsoltak, nevet-
tek, láthatóan élvezték ezt a 
különleges délutánt.

– Már az is nagy öröm, 
hogy a hozzátartozóik köré-
ben tölthetnek el pár órát, 
azoknak a lakóinknak pedig, 
akik nem tudják már elhagy-
ni az otthont, az jelenti az él-
ményt, hogy behozzuk a kül-
világot – zárta szavait a tag-
intézmény-vezető.

Nemcsak az otthon lakói, 
hanem a meghívást elfogadó 
hozzátartozók is nagyon jól 

érezték magukat az idősott-
hon majálisán.

– Béla fivérem január óta él 
itt. Koraszülött, agyhártya-
gyulladáson esett át még kis-
korában, így egész életében 
gondozásra szorult. Koráb-
ban édesanyánk, halála után 
hat évig a nővérem és én gon-

doskodtunk róla. Most sem 
hagyjuk magára: hetente 
többször látogatjuk, ünnepe-
ken hazavisszük, a rendezvé-
nyeken pedig itt a helyünk. 
Nagyon jónak tartom, hogy 
az otthonban ilyeneket is tar-
tanak – mondta lapunknak 
Leveleki Illésné. n Á. K.

Az idei programok előkészítése, az időseket is 
érintő városi beruházások, valamint a bűnmeg-
előzés is napirendre került az Idősügyi Tanács 
múlt héten megtartott tanácskozásán.

Az ülés kezdetén Simó 
Károly alpolgármester 
(Fidesz–KDNP) kiemelte a 
Szociális Gondozó Időse-
ket Ellátó Központjának 
bővítését, valamint a szo-
ciális ellátás koncentrált 
intézményének beruházá-
sát. A tanács elnöke arra 
is kitért, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky úti rendelők 
felújítása miatt a Parkvá-
rosi Fenyves nyugdíjas-
klub átmenetileg kiszorult 
a Közösségi Ház épületé-
ből, de a közeli Teleki is-
kolában már biztosítottak 
számukra helyet.

A továbbiakban az idei 
nyáron először sorra kerü-
lő, nyugdíjas lecsófőző 
fesztivál előkészületeiről 
tárgyaltak a tanács tag-
jai. A  rendezvényt au-
gusztus 25-én, a parkvá-
rosi napközis tábor terüle-
tén tartják meg. A helyi 
gasztronómiai versenyre 
nyugdíjasklubok, idősott-
honok és baráti társasá-
gok jelentkezését várják. 
A részvétel feltétele töb-
bek között a 60 év feletti 
életkor és az állandó vagy 
ideiglenes érdi lakhely. 
A csapatvezető legfeljebb 
négy segítőjének megne-
vezésével, legkésőbb júli-
us 31-ig nevezhet a lecsófő-
ző versenyre. A nyersanya-
got – paprika, paradicsom, 

hagyma, kenyér – és a tü-
zelőt az Idősügyi Tanács 
biztosítja, de az egyéb 
hozzávalókat, saját ízlé-
süknek és receptjüknek 
megfelelően, a csapatok-
nak kel l hozzátenni. 
Ugyancsak nekik kell gon-
doskodniuk a bográcsról 
és annak állványáról, meg 
a szükséges konyhai esz-
közökről és kellékekről. 
A  fesztiválra természete-
sen a nem főző nyugdíjaso-
kat is várják, hiszen a le-
csót el is kell majd fo-
gyasztani! A rendezvény 
napján – előzetes felmérés 
és jelentkezés alapján – 
autóbusszal való megkö-
zelítést is biztosítanak 
azok számára, akik más-
ként nem tudnak eljutni a 
helyszínre.

Az ülés végén Macsotay 
Tibor, az Érdi Polgárőr 
Egyesület elnöke felhívta 
a figyelmet, hogy az idős, 
egyedül élő lakosokat fo-
kozott veszély fenyegeti a 
bűnözők részéről, ezért 
nagyon fontos, hogy meg-
felelő tájékoztatásukkal 
megelőzzék a bajt. 

Macsotay aláhúzta: a 
polgárőrök nemcsak rend-
szeres járőrözéseikkel, 
hanem tájékoztató előadá-
sokkal is bármikor az idő-
sek rendelkezésére áll-
nak. n BÁlINT

Lecsófesztivál

A közönség együtt énekelt az idősotthon lakóiból alakult kórussal

Székelykáposzta koktéllal

NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

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

MEGHíVÓ
az Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat 

2016. május 25-én, szerdán 17 órától, 
a volt II. Lajos Általános Iskolában 

(2030 Érd, Fő u. 42.) 
tartja a következő ülését, 

amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Antunovits Antal elnök

Búcsúzunk dr. Gulyás Sándortól, aki 29 évig 
– 1998-as nyugdíjba vonulásáig – tartozott e 
közösséghez. Történelmet és magyart tanított, 
szaktanárokat segített Pest megye vezető szak-
felügyelőjeként, és mesélt, anekdotázott, jó 
kedvre derített felnőttet és gyereket egyaránt. 
Közben maga is tanult, újabb és újabb oldalá-
ról mutatkozott meg. A tanári diplomája mel-
lett filozófiát végzett, majd nevelésszociológiai 
doktorátust szerzett. Bármikor találkoztunk, Ő 
mindig dolgozott valamin: tudományos cikken, 
nótakönyvön, tanítást segítő nyelvtani vagy 
történelmi feladatgyűjteményen, sakkfeladvá-
nyokon, a szülőfalujának – Békésnek – néprajzi 

értékeit egybegyűjtő ismertetőn, a cigány gye-
rekek helyzetét feltáró szociológiai íráson, vagy 
amire éppen kollégái, ismerősei, barátai meg-
kérték, felkérték. Munkáját számos elismeréssel 
értékelték:  neki ítélték többek közt az Arany 
János-, az Apáczai Csere János- és a Németh 
László-díjat is.

Hiányozni fog. Mindannyiunknak, akik ismer-
tük, tiszteltük, szerettük.

Hiányozni fog, de a Tőle tanultakat, a Tőle 
hallottakat megőrizzük, használjuk, gyakran 
felidézzük.

Köszönjük, Sándor, köszönjük, Tanár Úr!

Fekete zászló a Kőrösi Iskola homlokzatán
Búcsúznak a kollégák, a tanítványok, a szülők.

oRVoSI ÜGYElETEK
Érd Megyei Jogú Városban 24 órás orvosi ügyelet működik a Szabadság tér 9. 
szám alatt (a posta helyén), Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum elnevezéssel. Az 

ügyeleti ellátást biztosító szervezet: Inter Ambulance Zrt.
ElÉRHETŐSÉG

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

A fogorvosi ügyeletet a Szép és Ép Fog Kft. biztosítja, Érd Budai út 3. fszt. 
2. szám alatt. Rendelési idő heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon, 

valamint ünnepnapokon, helyszíni tartózkodással, folyamatos elérhetőséggel, 
9.00–15.00 óráig tartó, 6 órás rendelési időben.

ElÉRHETŐSÉG
Rendelési időben: 06 20 250 8242

Rendelési időn kívüli készenlét: 06 20 250 8583

Tájékoztatjuk kedves ügy-
feleinket, hogy a lakosság 
számára az idén rendsze-
resített szelektív hulla-
dékgyűjtők kiosztásának 
első szakasza végéhez ért, 
2016. április 30-án az ÉTH 
Sas utcai telephelyen az 
osztás befejeződött.
Akik bármely okból nem 
tudták eddig átvenni a 
kukákat, átvehetik szemé-

lyesen vagy meghatalma-
zott útján az Érd, Felső u. 
9. sz. alatti telepen 2016. 
május 10-től május 31-ig.
Amennyiben nem a díjfi-
zető veszi át az edényeket, 
az átvételhez szükséges 
számla vagy csekk, sze-
mélyi igazolvány, megha-
talmazás.
az átvételre szolgáló na-
pok:

kedd 8–16-ig, csütörtök 
11–19-ig, péntek 8–16-
ig.
Ügyfeleink, akik jelezték 
igényüket a komposztlá-
dára, a telephelyen átve-
hetik a fenti napokon és 
feltételekkel.
További információ:
06 20 269 0668

AZ ÉTH Sajtószolgálata

T Á J É K O Z T A T Ó
a komposztáló ládák átvételéről

FElHíVÁS

www.premier.hu
facebook.com/PremierOutletCenter

facebook.com/apropolisz

PROGRAMOK:
• Playmobil kiállítás
• színpadi műsorok
• ugrálóvár
• arcfestés
• lufihajtogatás
• kézműves-foglalkozások
• Faluház bemutató
• kürtőskalács-tanoda
• régészkedés
• kalóziskola kalózzá
avatással

Május 28-án nem csak
az Appprópppolisz megggnyyyitójjja
vár 10:00 és 20:00 között.
Sok-sok nyereménnyel
és ingyenes programmal
is készülünk.

Világmárkák

30-70%
kedvezménnyel

mindennap

május 28-án,,
szooombaton!

az
GGGyere elll

megnyitóra

Itt a világ elsó́

játszóvárosa!

35
70
19



18 19| 2016. május 18. |    helyi érték helyi érték   | 2016. május 18. |

A III. Érd Szépe első helyezettje, Kis Korinna, az első udvarhölgy, 
Illés Anett és az egyik döntős versenyző, Kerepesi Réka is váromá-
nyosa egy újabb szépségverseny megnyerésének.
Több mint ezer jelentkező közül választották ki a hétvégén szín-
padra álló 16 szépséget – hangzott el az Uránia Filmszínházban 
megtartott sajtótájékoztatón. A május 22-ei döntőn több mint 30 
fős zsűri nyilvános szavazással dönti el, ki lesz a Magyar Világtalál-
kozó Szépe 2016 királynője.

Ünnepélyes díjátadással zárult múlt csütör-
tökön az Érdi Sport Expo 2015/16-os tanévi 
rendezvénysorozata: nemcsak a szeptemberi 
sportpróba, hanem a tavasszal kiírt rajzpályázat 
nyerteseit is megjutalmazták az Érd Arénában 
tartott rendezvényen.

Tavaly ősszel kétezer 
diák vett részt az Érdi Sport 
Expón, amelyet ötödik alka-
lommal rendeztek meg Ér-
den. A vállalkozó kedvű diá-
kok nemcsak a különböző 
sportágakkal, egyesületek-
kel ismerkedhettek meg, ha-
nem a különböző állomáso-
kon tartott sportpróbákon 
is részt vehettek. A legjobb 
eredményt elért gyerekeket 
múlt csütörtökön díjjal jutal-
mazták, ahogy a tavasszal 
kiírt Sportolni jó elnevezésű 
rajzpályázat korcsoporton-
kénti és különdíjas helye-
zettjeit is. Összesen negy-
ven gyermeket jutalmaztak 
a Sport Expo záró rendezvé-
nyén, amelyen részt vett az 
ÉRD női kézilabdacsapata, 
az Érdi Spartacus SE, az 
Érdi Torna Club (ÉTC) és az 
Érdi VSE elnöke is.

Tóth Judit, az ÉTC elnö-
ke, eg yben az Érdi 
Sportexpo főszervezője la-
punknak elmondta: a rajz-
pályázatra háromszázötven 
alkotás érkezett, és az Érd 
Arénában az összes művet 
kiállították.

– Sok gyermek szabad-
idős sporttevékenységgel 
kapcsolatos élményét örökí-
tette meg (lovaglás, horgá-

szat, kerékpározás, termé-
szetjárás), sokan pedig ver-
senysportokat ábrázoltak, 
dobogóval, éremmel. A gye-
rekek sporttal kapcsolatos 
gondolkodása tehát igen 
változatos – jegyezte meg 

Tóth Judit, hozzátéve: a zsű-
rinek – amely sportszakmai 
és képzőművészeti, pedagó-
giai szempontból egyaránt 
értékelte a rajzokat – egyál-
talán nem volt könnyű dol-
ga.

– Kéri Mihály képzőmű-
vész, Rozgonyi János, a Bat-
thyány sportiskola igazgató-
ja, Tornai Tibor igazgatóhe-
lyettes, Szabó Margit rajzta-

nár, valamint jómagam néz-
tük át az alkotásokat. Idén 
kiemelkedően sok pályamű 
érkezett, legtöbb elsősöktől 
és másodikosoktól, illetve al-
sósoktól, de küldtek be rajzot 
felső tagozatos és középisko-
lás diákok is. Sok díjat kiosz-
tottunk, hogy érezzék a gye-
rekek: megbecsüljük a mun-
kájukat – hangsúlyozta Tóth 
Judit. 

A díjazottakat nemcsak 
ajándékokkal jutalmazták, 
hanem az ÉRD–Győr kézi-
labda-mérkőzésre is belépő-

jegyet nyertek, kísérőjükkel 
egyetemben, így ez a nap 
sokáig emlékezetes marad 
a gyerekek körében.

Az Érdi Sport Expo szer-
vezői, segítői, támogatói: 
Érd Aréna, Érd MJV Önkor-
mányzata, Érdi Sport Kft., 
Érdi Torna Club, KLIK Érdi 
Tankerülete, illetve az érdi 
sportegyesületek.

 n ÁdÁM KaTa

Érd-Óvárosban idén is ünnepi szentmise kere-
tében emlékezett meg Spányi Antal püspök az 
egyházmegye papságával Bogner Mária Margit 
vizitációs nővér halálának évfordulójáról, majd 
együtt imádkoztak sírjánál boldoggá avatásáért.

A Szent Mihály katolikus 
templom zsúfolásig megtelt 
pünkösd előestéjén, május 
14-én. Az óvárosi szentmi-
sén többek között Aradszki 
Andás államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, T. Mészá-
ros András polgármester, 
Bács István alpolgármester, 
valamint délvidéki zarándo-
kok és a Vizitációs rend nő-
vérei is részt vettek.

Spányi Antal püspök első-
ként a kívül-belül ékesen fel-
újított templomot szentelte 
meg. Megköszönte az önkor-
mányzat és valamennyi ado-
mányozó önzetlen segítsé-
gét, amellyel hozzájárult a 
templom újjáépítéséhez. 
Szentbeszédében a püspök 
Bogner Mária Margit példá-
ját kiemelve arra utalt, hogy 
saját magunkat sem a világ 

szemével kell megítélnünk. 
Ez a szentéletű nővér, a világ 
szemében csupán egy fiatal 
nő, akinek nem adatott hosz-
szú élet a földön, s ezt a rövid 
időt is betegséggel, fogyaté-
kossággal kellett elviselnie. 
Pedig, ahogy mindenki, ő is 
szerette volna megvalósítani 
álmait, ám a világnak nem 
kellett. Végül rátalált a Vizi-
tációs nővérek rendjére, 
amely befogadta, náluk igazi 
közösségre talált.

A világ számára Bogner 
Mária Margit csupán egy a 
sok milliárd közül, mert a 
könyörtelen, erőszakos, föld-
höz tapadt és a pillanatnyi 
érdekektől vezérelt világ 
rendjében nincs helye az ő 
erényeinek, rövid, de szépsé-
ges életútjának – fogalma-
zott Spányi Antal, hozzáté-

ve, hogy mi akkor vagyunk 
okosak, ha nem ehhez a vi-
lághoz próbáljuk mérni ma-
gunkat, hanem őt állítjuk 
magunk elé példaként. Ak-
kor cselekszünk jól, ha nem 
ennek a világnak a rendje 
szerint élünk és ítélünk, ha-
nem azt keressük, hogyan 
vélekedik rólunk Isten, s mi 
az akarata az életünkben! 
Bogner Mária Margit testé-
ben ugyan törékeny volt, s 
gyengének tűnt, ám lélekben 
erősebb volt mind annyi unk-
nál – húzta alá szentbeszé-
dében Spányi Antal. 

A székesfehérvári egyház-
megyében nagy tisztelet öve-
zi a délvidékről származó 
Bogner Mária Margit vizitá-
ciós nővért, akinek sírjához 
minden évben számos za-
rándok érkezik nemcsak 
szülőhelyéről, hanem Nagy-
becskerekről és Szabadká-
ról is. A nővér a Torontál me-
gyei Melencén született 
1905-ben. Már első szentál-
dozása után súlyosan meg-
betegedett, mégis szokatlan 
derűvel viselte a megpróbál-

tatásokat. Tíz hó-
napos ágyhoz kö-
töttsége után egyik 
lába megrövidült és 
me g mer e ve det t . 
Nagybecskereken 
polgári iskolát és 
kereskedelmi tan-
folyamot végzett, 
de nem találta he-
lyét a polgári élet-
ben, így hamaro-
san a jezsuitáknál 
vállalt imaapostol-
ságot. Bár szeretett 
volna, egészségi 
állapota miatt nem 
lehetett a karmelita 
rend tagja. 1927-
ben a thurnfeldi Vi-
zitációs nővérek-
hez csatlakozott, majd 1928-
ban öt társával elindult Érd-
re, az első magyarországi 
vizitációs zárda alapítására. 
1929-ben örök fogadalmat 
tett, de pár nappal később 
magas lázzal betegágyba 
került. Csaknem egyéves, 
türelemmel viselt szenvedés 
után 1933. május 13-án hunyt 
el. Közbenjárását kérve szá-

mos imameghallgatást őriz 
a Vizitációs rend és a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye. 
Az egyházmegye temploma-
iban egész évben imádkoz-
nak mielőbbi boldoggá ava-
tásáért, ahogyan május 14-
én Érden is ezért esedeztek 
a hívek az érdi Óvárosi Plé-
bániatemplomban.

n B. E.

Iskolánk ebben az évben 
sikeresen pályázott az Em-
beri Erőforrások Minisztéri-
uma által hirdetett Határta-
lanul! programban, aminek 
célja a magyar–magyar kap-
csolatok építése, személyes 
kapcsolatok kialakítása, el-
mélyítése, a szomszédos or-
szágok magyarlakta terüle-
teinek és lakosságának 
megismertetése a hetedikes 
fiatalokkal.

2016. április 6-án indul-
tunk 44 tanulóval, 4 pedagó-
gussal és iskolánk püspöki 
biztosával, Hajdu Ferenc 
atyával a Felvidékre, ahol 
utunk első állomása Komá-
romba vezetett. Az ottani 
Marianum iskola tanulói és 
pedagógusai nagy szeretet-
tel fogadtak minket, apró 
ajándékokkal is készültek.

Ezt követően a komáromi 
erődrendszert tekinthettük 
meg, ahol a gyerekek öröm-
mel idézték fel Klapka 
György 1848–1849-es hősi 
várvédését, illetve, hogy 
Laborfalvy Róza innen szer-
zett menlevelet Jókai Mór-
nak. Ez azért fontos szá-

munkra, mert így a tanulók 
tanórán megszerzett tudása 
élővé válhatott e falak kö-
zött.

Az erődrendszer megte-
kintése után a Jókai Emlék-
múzeum kiállítását tekintet-
tük meg, majd ezt követően 
szentmisén vettünk részt, 
amit Ferenc atya celebrált.

Némi szabadidő után újra 
buszra szálltunk, és több-
órás utazás után érkeztünk 
meg Garamszentbenedek 
bencés apátságába, ami 
nemzeti kulturális emlék és 
Szlovákia második legna-
gyobb kolostora. Ferenc 
atya itt felhívta figyelmün-
ket a csodálatosan szép 
szárnyas oltárra és a temp-
lom gótikus kapujára, illetve 
megtekintettük a Szent Vér 
ereklye kápolnáját is.

Ezen a napon már csak a 
kokavai szállás elfoglalása 
várt ránk, ahol a gyerekek 
mindkét este közösségépítő 
játékokban vehettek részt, 
és megtapasztalhatták, 
hogy milyen jó érzés az isko-
lán kívül is közösséget al-
kotni.

Másnap újra útra keltünk. 
Első állomásunk ezen a na-
pon Szklabonyán, azaz Mik-
száth fal ván volt, ahol a Mik-
száth Kálmán emlékházat 
tekintettük meg, elsétáltunk 
a falu 14. században épült 
római katolikus templomába 
is, és újkori népi játékokat 
próbálhattak ki a gyerekek.

Utazásunk során az egyik 
legjelentősebb hatással a 
Füleki vár és múzeum volt 
tanítványainkra, ahol meg-
mászhatták a várfalat, fog-
hattak ágyúgolyót, kipróbál-
hatták, hogy milyen nehezek 
voltak a középkori mellvér-
tek és fegyverek, és megta-
nulták az újkori puskák 
megtöltésének és használa-
tának módját is.

Második napunk vége felé 
Rimabányára érkeztünk, 
ahol egy Árpád-kori templo-
mot tekinthettünk meg. A 
déli bejáraton át a hajóba 
lépve a szemközti falon ha-
talmas felületű falkép tárult 
elénk: Szent László király 
legendája.

Utunk harmadik napján 
Rozsnyó városába érkez-

tünk meg először, ahol a dél-
előttünk nagy részét töltöt-
tük. Bebarangoltuk a város 
nevezetességeit: felkerestük 
a székesegyházat és meg-
másztuk az őrtornyot.

Utazásunk vége felé köze-
ledve a betléri Andrássy 
kastélyt kerestük fel egy ro-
mantikus építményekkel, 
műbarlanggal és vízeséssel 
ellátott csodálatos angol-
park közepén. Azonban az 
épület belsejében sem kellett 
csalódnunk, ahol képtárral, 
zene- és vadászszalonnal, 
könyvtárral, korabeli búto-
rokkal, porcelánokkal és eg-
zotikus gyűjteményekkel ta-
lálkoztunk.

Utolsó felvidéki városunk, 
ahol megálltunk, Kassa volt, 
ami jelenleg Szlovákia má-
sodik legnagyobb városa, 

katolikus érseki és evangéli-
kus püspöki székhely. 
A  Szent Erzsébet főszékes-
egyház, ismertebb nevén a 
kassai dóm altemplomában 
megkoszorúztuk II. Rákóczi 
Ferenc sírját, és közösen el-
énekeltük a Himnuszt. 

Felvidéki kirándulásunk-
ról mindannyian rengeteg 
élménnyel tértünk haza, 
mégis az a legfontosabb, 
hogy a gyerekek láthatták, 
hazánkat körbevevő más or-
szágokban is élnek magya-
rok, akik, bár területileg 
nem, de szívünkben hozzánk 
tartoznak.

Köszönjük ezt a felejthe-
tetlen lehetőséget a Határta-
lanul! programnak és az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának!
Harmat Luca osztályfőnök

A Parkvárosi Közösségi Ház-
ban a Szociális Gondozó Köz-
pont munkatársai egy mesés 
programmal várták az érdek-
lődőket május 6-án.
Az Érden élő Szeghy Karolina 
meseíró és Szabó Szilárd gra-
fikus műveiből rendezett ki-
állítás megnyitóján a Szivár-
vány Óvoda meghívott cso-
portja és a Teleki Sámuel Ál-
talános Iskola harmadik osz-
tályosai személyesen is talál-
kozhattak az alkotókkal.
Dr. Szöőr Anna – a Szociális 
Gondozó Központ munka-
társa – megnyitó beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy ez-
zel a programmal is az Érden 
élő családokat szeretnék erő-
síteni. Kiemelte, hogy meny-

nyire fontos a mese a gyer-
mekek fejlődésében. Felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a 
meseillusztrációk kedvet ad-
hatnak az önálló alkotásra.
Szeghy Karolina három me-
séjét olvasta fel, így vezetve 
be a megjelenteket a csodák 
birodalmába. 
A mesés utazásban a zene is 
fontos szerepet kapott. Elő-
ször Józsa Bettina gitározott 
és énekelt, majd közös ének-
lésre hívta a gyerekeket.
Az érdeklődők Szabó Szilárd 
meseillusztrációit június 3-ig 
tekinthetik meg a Parkvárosi 
Közösségi Házban lévő Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat nyitvatartási ideje alatt.

n KISS SÁNdoR

Egy mesés nap Parkvárosban

Újra a döntőben Megmozgatták a testet és a fantáziát

Sportos rajzok az Arénában

A díjazottaknak többek közt Tekauer Norbert, az ÉRD női kézilab-
dacsapatának elnöke adta át az elismeréseket és ajándékokat

Bogner Mária Margitra emlékeztek

„Lélekben erősebb volt mindannyiunknál!”

Sírjához minden évben számos zarándok 
érkezik

Mikszáth Kálmán emlékházát is megtekintették a diákok

Határtalanul! program 2016. április 6–8-án

Marianumosok találkozója a Felvidéken

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-SZOMBAT: 6:00-22:00

A BUDAÖRSI ÉS TÖRÖKBÁLINTI  AUCHAN ÁRUHÁZ AJÁNLATA

VASÁRNAP:            8:00-20:00

Nagy választék kalandból
Az akció érvényessége:

2016. 05. 19-2016. 05.25.

DOMESTOS
TISZTÍTÓSZER

750ml, 2 darab
vásárlása esetén

424Ft

VÁNCZA 
VANILIACUKOR

VAGY SÜTŐPOR
4 db-os 59Ft

BABA 
TUSFÜRDŐ
2+1, 3 darab

vásárlása esetén

345Ft

TUTI TIPP
SZÉNSAVAS

ÜDÍTŐ
2l, több íz

79Ft



20 21| 2016. május 18. |    sport sport   | 2016. május 18. |

Ezúttal a 65. Országos Vidék Bajnokságon volt 
érdekelt az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft., amely 
nyolc arany-, három ezüst- és egy bronzérmet 
hozott, ez az érmek értékét tekintve az összesí-
tett rangsor negyedik helyét jelentette!

A fiatalabb (12–14 éves) 
úszóknak nem volt könnyű 
dolguk, hiszen roppant erős, 
kiélezett mezőnyben kellett 
bizonyítaniuk, tőlük Polgár 
Laura negyedik helyezése 
800 méter gyorson emelhető 
ki, valamint a Dobos Viktó-
ria, Kovács Boglárka, 
Szklenár Flóra, Édes Enikő 
összetételű 4x50 méteres 
gyorsváltó, amely ugyan-
csak egy hellyel maradt le a 
dobogóról.

Az eggyel idősebb, ifi kor-
osztálynak viszont tizenkét 
érmet tartogatott a viadal. 
Milák Kristóf ezúttal is bi-
zonyított, miután 50 és 100 m 
gyorson, valamint 50 és 100 
m pillangón is ő álhatott a 
dobogó legfelső fokára. 
Barócsai Petrának minden 
éremből jutott egy-egy: 200 
m gyorson első, 50 m gyor-
son második, 50 m pillangón 
harmadik lett. A hátspecia-
listának is nevezhető Ko-
vács Benedek 50 m és 200 m 
háton is diadalmaskodott, 

míg Tekauer Márk 100 m pil-
langón első, ötvenen máso-
dik helyezést ért el. Sós Dá-
niel Kovács Benedek mögött 
szerzett egy ezüstérmet 200 
m háton, ám az ő helyzetét 
nagyban nehezítette, hogy a 
kedvenc számai (200 m és 
400 m vegyes) ezúttal nem 
fértek bele a programjába.

Az Érdi Úszó Sport Non-
profit Kft. sportolói összesen 
375 ranglistapontot szerez-
tek a versenyen, amellyel – 
az érmekkel ellentétben – a 
hatodik helyen zárták a ver-
seny különlistáját. A lányok 
száz pontot szereztek 
Barócsai Petrának köszön-
hetően, de rajta kívül csak 
Korponay Kata vett részt 
az ifiktől, a serdülőknél to-
vábbi hat lány állt rajtkőre, 
így az érdi lányok a 17. he-
lyen zártak. Ezzel ellentét-
ben a tíz érdi fiú a teljes me-
zőnyt figyelembe véve a har-
madik legjobb eredmény 
hozta 275 ponttal!

n d.B.

Az NB III Nyugati cso-
portjának 31. fordulójában 
az Érdi VSE az NB II-be fel-
jutásra esélyes Dorogi FC 
otthonába látogatott. A ha-
zaiakat győzelem esetén 
már csak egy pont válasz-
taná el a feljutástól, míg az 
érdi csapat a négy győze-
lem óta tartó veretlenség 
megőrzésére készült.

A mérkőzés a feljutásra 
esélyes hazai csapat fölé-
nyével kezdődött. A vendé-
gek csak néha jutottak el a 
dorogi térfélre, így nem volt 
meglepő, hogy a vendéglá-
tók a vezetést is hamar 
megszerezték. A 16. perc-
ben érdi labdavesztés után 
a gyorsan végigvitt kontrát 
a házi gólkirály, Sitku fe-
jezte be egy léc alá helye-
zett találattal (1-0).

Továbbra is a hazaiak 
játszottak fölényben, de a 
megerősített érdi középpá-
lyás sor jól szűrte meg a do-
rogiak támadásait, azon-
ban a támadások vezetésé-
re már nem volt ereje a ven-
dégcsapatnak. A félidő 
egyetlen további eseménye 
még egy hazai felsőléces 
kapufa volt.

Érdi lehetőségekkel kez-
dődött a második félidő. 
Előbb Pallagi pontrúgását 
Csiszár csúsztatta a kapu 
mellé, majd Gyurácz be-
adását Kelemen rosszul ta-
lálta el a kapu előterében. A 
harmadik lehetőséget vég-
re sikerült gólra váltani. Az 
51. percben Pallagi szögle-
tét Csizmadia fejelte kapu-

ra, de Palásthy a kapufa 
tövénél még beljebb segítet-
te a labdát (1-1).

A dorogi labdabirtoklási 
fölény ellenére nem volt ben-
ne a játékban az újabb hazai 
gól. Ehhez a vendégvédelem 
újabb nagy hibája kellett. 
A 77. percben Honti az alap-
vonalnál akarta kiengedni a 
labdát, melyre Kertész is ki-
indult a kapujából, de a hazai 
csatár mindkettőjüket meg-
előzve középre adott és Vígh-
nek már könnyű dolga volt a 
labdát a kapuba jutatni (2-1).

Az érdi csapatban már 
nem volt annyi erő, hogy újra 

döntetlenre hozza a találko-
zót, játéka visszaesett és már 
nem tudta megakadályozni, 
hogy a 85. percben egy szé-
pen végigvitt hazai támadást 
követően a ziccerig kijátszott 
helyzetet Bojtor góllal fejez-
ze be (3-1).

Egy jól játszó, NB I-ben is 
megfordult játékosokkal 
megtűzdelt, jobb csapattól 
szenvedett vereséget az érdi 
gárda. A 32. fordulóban má-
jus 21-én, szombaton 18.00 
órakor a Csorna SE csapatát 
fogadja az Érdi VSE az Ercsi 
úti Sportpályán.

 n HaRMaT JENŐ

A női kézilabda NB I elő-
döntőjében az ÉRD az ide-
genbeli 42–26-os vereség 
után fogadta a Győri Audi 
ETO KC csapatát, ahol Sza-
bó Edina együttese parádé-
san kezdett és a 34. percig 
vezetett is, ám végül három 
góllal, 27–24-re kikapott.

A Rába-partiak 69–50-es 
összesítéssel jutottak a dön-
tőbe. A bronzéremért az 

ÉRD a DVSC-TVP-vel küzd 
meg május 19-én, csütörtö-
kön 19 órától.

Parádésan kezdett a Győr 
ellen az ÉRD, Katarina 
Krpezs-Slezák két, Klivinyi 
Kinga egy góljával 3–0-ra 
léptek meg a hazaiak, sőt a 
szerb szélső további két talá-
latára és Olivera Vukcsevics 
szélről szerzett góljára csak 
Nycke Grootnak volt vála-

sza. Ambros Martín pedig 
6–1-es érdi vezetésnél időt 
kért.

A vendégek ekkor kezdtek 
éledezni, hiszen sorozatban 
szerzett három góljukkal fel-
jöttek 6–4-re is, de az ÉRD 
lendületét megtartva öt gól-
lal ismét ellépett. 10–6 után 
viszont, a szünet előtt nem 
sokkal feljöttek egy gólra a 
vendégek. Már kezdtük el-
könyvelni, hogy marad is a 
13–12-es félidei állás, ám Ju-
lia Havronyina egy időn 
túli szabaddobást hihetetlen 
módon az előtte tornyosuló 
falon keresztbe lőtt és Kiss 
Éva sem tudott hárítani (14–
12)!

A fordulás után Andjela 
Bulatovics nyitotta a gólok 
sorát, ám az ő betörésére 
Eduarda Amorim átlövésé-
vel, Görbicz Anita hétméte-
resével és Yvette Broch lero-
hanásból szerzett góljával 
0–0 után először volt döntet-
len a meccsen (15–15).

A kapuban a nagyobbnál 
nagyobb védéseket bemuta-
tó Janurik Kinga indította 
Fekete Bozsanát, aki visz-

szaszerezte a vezetést az 
érdieknek – nem sok siker-
rel, mert a gyönyörű gólt öt 
sikeres győri akció követte 
(16–20).

A csodában bízók még így 
is reménykedhettek, hogy 
esetleg el lehet kapni a Győrt 
és az nem kettős győzelem-
mel lesz finalista, de végül a 

Rába-partiak 27–24-re nyer-
tek és 69–50-es összesítés-
sel jutottak a döntőbe.

Az ÉRD ellenfele így a 
DVSC-TVP gárdája lesz a 
bronzcsatában, amelynek 
első mérkőzését május 19-
én, csütörtökön 19.00 órakor 
rendezik az ÉRD Arénában.

n doMoNKoS BÁlINT

Labdarúgás

Érvényesült a papírforma

Egy jól játszó, jobb csapattól szenvedett vereséget az érdi gárda

DOROGI FC–ÉRDI VSE 3–1 (1–0)
Vezette: Dolnegó B.( Fodor R., Csáky T.)
dorogi FC: Szemerédi – Fekecs, Hauser, Berkó, Fürjes – Ko-
vács, Mészáros, Siku – Perovic (Bojtor 65. perc), Nagy 
(Szedlár 53. p.), Kun (Vígh 53. p.)
Vezetőedző: Németh Szabolcs
Érdi VSE: Kertész – Ország ( Gyurácz 23. p.), Honti, Csiszár, 
Cservenka – Hegedűs, Kónya, Pallagi (Skita 80. p.), Koroz-
mán (Palásthy 46. p.), Csizmadia – Kelemen
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Sitku 16. perc, Vígh 77. p., Bojtor 84. p., ill. 
Palásthy 51. p.

A vidék negyedik legjobbja

A kicsik is remekeltek
A tizenötödször megrendezett BVSC Kupa Nemzetközi 
Úszóversenyen is részt vettek az érdi úszók, ahonnan négy 
arany-, négy ezüst- és öt bronzéremmel távoztak az érdiek, 
akik közül Tohl Patrik egészen kiemelkedő eredményt ho-
zott, hiszen az öt számban induló, 2004-es születésű úszó 
szerezte az érdiek három aranyérmét (negyediket testvére, 
Dániel), de a bronzokhoz is hozzájárult eggyel.

Julia Havronyina időn túli szabaddobását nem tudta hárítani a győ-
ri védelem

Régióbajnokok
Az ÉRD női kézilabda csapa-
tának U13-as korosztálya iga-
zi bravúrt végrehajtva, az 
utolsó fordulóban két sikeres 
mérkőzés után a harmadik 
helyről az elsőre lépett elő, 
mellyel megnyerte a Kovács 
László régió bajnoki címét. A 
Kemény Andrea vezette U13-
as csapat a harmadik helyről 
várta a hihetetlen szoros U13-
as bajnokság utolsó forduló-
ját. Az első mérkőzésen az 
érdi fiatalok 14–14-es döntet-
len értek el a Dabas KC ellen, 
megteremtve ezzel az esélyt 

az utolsó fordulóban a régió-
bajnoki cím megszerzésére. 
A Vecsés elleni sorsdöntő 
mérkőzést remekült kezdték, 
hiszen tíz perc elteltével 8–1-
re vezettek. A hajrára ugyan 
felzárkózott az ellenfél, de a 
mérkőzés végén a győzelem-
nek és a régióbajnoki címnek 
az érdiek örülhettek, melyet 
fegyelmezett támadásokkal, 
kemény védekezéssel, igazi 
csapatjátékkal értek el. A baj-
noki cím értékét tovább nö-
veli, hogy a 2003-as születésű 
lányok a 2002-es, azaz az egy 
évvel idősebb korosztályban 
lettek bajnokok.

ÉRD–GYŐRI AUDI ETO KC 24–27 (14–12)
Érd: JANURIK – Krpezs-Slezák 5 (2), SIGNATÉ 4, A. Bulatovics 
1, Kisfaludy 1, KLIVINYI 5, O. Vukcsevics 1. Csere: Gridnyeva, 
Győri (kapusok), M. González, Barján, Havronyina 4 (1), Gu-
lyás, Fekete 3. 
Edző: Szabó Edina
Győr: Kiss É. – Orbán Adrienn 1, KOVACSICS 6, Groot 3, H. 
Löke, E. AMORIM 3, Görbicz 5 (5). Csere: Grimsbo (kapus), 
BROCH 4, Alstad 3, Knedliková, Sulland 2, Lakatos R.
Edző: Ambros Martín

Az ÉRD végig tartotta a lépést a Győrrel

Készülhetünk a bronzcsatára!

TÁBOROZZ NÁLUNK!

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

Nyári szinkronúszó tábor az ÉRD Arénában
Időpont: 2016.06.20 – 24. 14:00 – 18:00

Programok: Tornatermi és vízi edzések, fürdőzés,
játékok, zenés gyakorlatok
Kezdők is jelentkezhetnek!

További információ: www.aquatic-szinkron.hu
Erdős Eszter: 06 70 380 5004
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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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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

3
5

6
7

5
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ÉRDI ÚSZÓ SPORT Nonprofit Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy az Érdi Úszó Sport
Nonprofit Kft. idén is sok úszással, élmé-
nyekkel gazdag programokkal vár minden
gyermeket 4 éves kortól (úszástudástól
függetlenül) a nyári úszótáborába!

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
–mindennap 8.00–16.00 óráig tartjuk
foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 4000/nap
– testvérkedvezmény érvényesíthető
(amásodik gyermeknél 3500/nap)

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

TuRNuSOK IDőPONTja:
június 20–24., július 11–15.,
június 27–július 1., július 18–22.,
július 4–8., július 25–29.,

RÉSZLeTeS PROgRamuNK:
– tábornyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál reggel
7.15-től 7.45-ig

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel, illetve
délután

A két úszás között napközben szakemberek
irányításával sportfoglalkozások (sorverseny,
labdajátékok, foci stb.), valamint különböző szí-
nes programjaink várják gyermekeiket (rajz-
és kézműves-foglalkozás, éneklés-mesedél-
után). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tan-
uszoda, valamint a Gárdonyi Géza Ált. Isko-
la biztosítja.
jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb
az adott turnust megelőző héten.
befizetés: június 6-tól minden hétfőn
16.00–17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp
Henriettnél.
váRjuK jeLeNTKeZÉSÉT!

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!
június 20–29-ig intenzív,
heti 5 alkalmas úszások-
tatásra várjuk gyermeke-
ik jelentkezését, 4 éves
kortól!
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás ugrásszerű változást
eredményez a részt vevő gyer-
mekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a
hiányzott óraszámmal meg-
egyező le nem úszott óra pótol-
ható, a nyári intenzív tanfolya-
mok végéig!
az oktatás időpontja: Hétfőtől
péntekig 16.00–17.00 óra között.
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza
u. 1. tanuszoda.
Az úszásoktatás egyhetes ára
6000 Ft (testvérkedvezmény
érvényesíthető).
befizetés:június20-tólhétfőn-
ként 16.00–17.15 óra között az
uszodábanFülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon: Fülöp Henriett
(06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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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

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Kertépítés,
kertfenntartás, térburkolat,
automata öntöző telepítése,

termőföld.
23/366-154, 06-20/442-14-07
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 35
23
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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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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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 35

34
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 33
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Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.

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

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 4-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

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

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakttktárkészlet

További akciónk: 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!

ÁLLÁST KÍNÁL

ANapfény Otthon Alapítvány
idősek otthona azonnali
belépéssel, kétféle ágazati

pótlékkal növelt munkabérrel,
szakkkkéépzetttt

ápolót keres!
Jelentkezni szakmai önéletrajjzzal
az arpad@napfenyotthon.hu

e-mail címen, érdeklődni
a 06-23-368-400-as
telefonszámon lehet.

Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres női
és férfi munkásokat. Munkába
járáshoz Érd központból buszt
biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 98 000 Ft/hó-tól.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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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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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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Érdi logisztikai központba
24/48-as szolgálatokba keresünk

vagyonőröket,
600Ft/óra nettó bérezéssel!
Jelentkeznimunkanapokon:

06-70-611-1718 telefonszámon
vagy r.land.sec@gmail.com címre

küldött önéletrajzzal lehet.
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Nemzetközi orvostechnikai cég
diósdi irodájába recepciós
munkatársat keres, minimális
angol nyelvtudással. Fényképes
önéletrajzokat, fizetési igény
megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

ÁLLÁST KERES

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

Babysitter-i állást vállalok 3 éves
kortól Érden és vonzáskörzeté-
ben, és/vagy háztartásába be-
segítek. 06-70/778-69-04.

CSALÁDI HÁZ

Eladnám/elcserélném érdi lakó-
telepi lakásra családi házamat.
A telek 1041nm, ház 49 nm (te-
tőtér+pince). 06-70/21-49-425.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Érden 120 nm-es kertes, családi
ház kiadó, 140.000,-Ft+rezsi, jú-
lius 1-től. 06-30/33-45-790.

TELEK

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

710 nm-es, építési telek eladó Ér-
den (Parkváros). Közművek az
utcában, csatorna bekötve. Iá.:
4,6 millió. Tel.: 20/323-04-43.

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

INGATLAN

Panorámás építési telek kis ház-
zal 19millió vagy lakáscsere
készpénzzel. 06-30/915-29-50.

AUTÓ/MOTOR

Autófelvásárlás készpénzfizetés-
sel, adás-vételivel, roncs autót
is, házhoz megyünk, bármikor.
06-30/253-22-48.

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

BÚTOR

Színházak berendezésére vásáro-
lok kiemelt áron mindennemű
lakberendezési tárgyakat. Bú-
torokat, festményeket, órákat,
csillárokat, szőnyegeket, hang-
szereket, porcelánokat, könyve-
ket, ritkaságokat, hagyatéko-
kat. Kiszállás díjtalan. 0630/
419-2713

OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól,
bevált módszerekkel, sok be-
széddel, alapos nyelvtannal,
bármely napszakban otthoná-
ban is. T: 06-20-9-255-288.

SZABADIDŐ

A tárnoki tavon kedvezményes
nappali, hétvégén éjszakai és
bérleti lehetőség mellett lehet
folyamatosan horgászni. Rész-
letek a www.tarnokvolgye.hu
és a 06-30/46-00-131-es tele-
fonszámon.

TÁRSKERESÉS

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

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.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

35
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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

NagyTavaszi gyÜMÖLCsLÉ
És LEKvÁRvÁsÁR!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsziLÉ-aLMÁvaL és
MEggyLÉ-aLMÁvaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEggyLEKvÁR
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fiNoMgyuMoLCsLE.hu
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Munkavédelem
Munkaruházat

34
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
52

57

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 34

18
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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
gyepszellőztetés, térburkolás,

gyeptelepítés, öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052

35
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 35

59
73

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

34
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Itt a helyed!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:
-Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon (árufeltöltő)
-Pénztár host és hostess
-Friss áru eladó
-Textil osztályra alkalmazott
-Áruátvevő
-Targoncavezető, raktáros
-Műszaki eladó

Munkalehetőség a budaörsi
Auchan áruházban!

Azonnali munkalehetőség
Stabil háttér

Karrierlehetőség,
Folyamatos szakmai képzés
Jó hangulatú csapatmunka
Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye: Budaörs Auchan áruház
Cím: 2040 Budaörs Sport u.2-4

Jelentkezni lehet a www.auchan.hu
karrier lehetőség menüpontban

vagy az auchan.budaörs@auchan.hu email címen.
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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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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.
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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 és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

06-20/492-7894

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

MegváltozottMunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16óra között, vagy küldje
önéletrajzát akívántmunkakörmegnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.
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MechanikaiMűszerészt
ésbetanítottMunkást

azonnali belépéssel felveszünk.

Jelentkezőket önéletrajzzal,
az elektro-optika kft.

érd, kaktusz u. 22. telefon: 23/520-077
7.30–16.00 óráig személyesen, vagy az

alpha24@t-online.hu e-mail címre várjuk.

35
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Megnyerte az Európai Hul-
ladékcsökkentési Díjat az 
érdi Pumukli Német Nemze-
tiségi Óvoda. Az ünnepélyes 
díjátadásra Brüsszelben ke-
rült sor, május 11-én.

A rangos európai díjra az 
őszi Európai Hulladékcsök-
kentési Héten lebonyolított 
akciókkal pályázhattak kü-
lönféle intézmények, szer-
vek, magánszemélyek. Ha-
zánkban 84-en pályáztak, a 
magyar zsűri pedig hat kate-

góriában egy-egy projektet 
juttatott tovább a nemzetközi 
mezőnybe. Ezek egyike – az 
oktatási intézmények kate-
góriában – a Pumukli óvoda 
volt. Az európai versenyben 
kategóriánként három-há-
rom pályaművet választot-
tak ki, közülük került ki a 
nyertes. Az érdi óvoda a „Ne 
dobd ki a jövődet!” mottóval 
rendezett projekthéttel pá-
lyázott: a különböző óvodai 
programok, foglalkozások 

mellett – amelyekbe a szülő-
ket is bevonták – újrahaszno-
sítási pályázatot hirdettek, 
papírt és kupakot gyűjtöttek, 
és az ÉTH hulladékudvarába 
is ellátogattak.

– A díjátadóra a hat kate-
gória három-három jelöltjét 
hívták meg. Óvodánkat ket-
ten képviseltük Köhler Dolli 
Felícia kolléganőmmel; uta-
zásunkat a pályázat kiírói 
finanszírozták. Először be-
mutatták a döntős projekte-
ket, majd kihirdették a győz-
teseket. Mi egy spanyol és 
egy olasz iskolával álltunk 
versenyben, és akkor kezd-
tük sejteni, hogy győztünk, 
amikor hallottuk, hogy a mi 
pályázatunkról beszélnek 
leghosszabban – idézte fel a 
díjátadón átélteket Vargáné 
Magyar Erika, a Pumukli 
óvoda vezetője.

– Mint elhangzott, azért a 
mi projektünket ítélték a leg-
jobbnak, mert a megelőzést, 
az újrahasznosítást és az 
újrahasználatot egyaránt 
érintette. Ez utóbbira jó pél-
da a ruhagyűjtő akciónk: a 
szülők behozták az óvodások 

kinőtt ruháit, amelyeket a 
Fészek egyesületnek adomá-
nyoztunk. A bírálóknak az is 
nagyon tetszett, hogy a két-
csoportos óvoda a szülőket, 
és – a papír- és kupagyűjté-
sen keresztül – a környéken 
lakókat is bevonta a projekt-
be – jegyezte meg Vargáné 
Magyar Erika, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: a díj-
átadó ünnepséget egy hulla-
dékgazdálkodással kapcso-
latos szakmai konferencia 
előzte meg, amelyen az Euró-
pai Hulladékcsökkentési Hét 
koordinátorai, valamint a 
pályázat nyertesei vehettek 
részt. Az eseményt sajtótájé-
koztató zárta, amelyen a dí-
jazottak számoltak be az in-

tézményükben megvalósított 
programról. 

Bár a rangos európai díj 
„csupán” erkölcsi elismerés-
sel jár, a fiatal érdi óvoda így 
is rendkívül büszke arra, 
hogy megnyerték a pályáza-
tot, annál is inkább, mert a 
nemzetközi díjátadót egy ha-
zai is követi – elvégre pro-
jektjükkel Magyarországon 
is nyertek. A kettős elisme-
rés persze nem azt jelenti, 
hogy a jövőben pihennek ba-
bérjaikon: szeretnék projekt-
jüket a városban több intéz-
ménnyel is megismertetni, és 
természetesen indulnak a 
következő pályázaton is – a 
tervek már megvannak.

 n Á. K.

„Ne dobd ki a jövődet!”

Európai díjat nyert a Pumukli

Vargáné Magyar Erika, a Pumukli óvoda vezetője és Köhler Dolli 
Felícia a díjátadón

A győztes projekt a megelőzést, az újrahasznosítást és az 
újrahasználatot egyaránt érintette
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