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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

FELHÍVÁS INGYENES HALLÁSSZÛRÉSRE
Tisztelt helyi lakos!

Ingyenes hallásszűrési
felhívásunkat az Érd,
Budai út 28 szám alatti
Starkey Hallásszalonba
meghosszabítjuk

2017. február 28-ig.
Amennyiben Ön gyakran vissza-
kérdez, túl hangosan hallgatja
a televíziót, vagy nehezen ért zajos
környezetben, elengedhetetlen,
hogy leméresse hallását.

Az idejében felfedezett hallássérü-
lés sokkal jobb eredménnyel kom-
penzálható, a hallás képessége
nagyobb eséllyel rehabilitálható.

Hallásszűrésünk ingyenes,
önkéntes és fájdalommentes.

Időpont-egyeztetés céljából a
várakozás elkerülése érdekében
kérem, hívja az alábbi számot:

06 30 825 9274
A vizsgálatra TB kártyáját, szemé-
lyi igazolványát és ha van korábbi
hallásvizsgálati lelete illetve halló-
készülék kiskönyve, kérem, hogy
hozza magával!

Tisztelettel:

Dr. Ádám Zoltán, PhD.
fül-orr-gégész,
audiológus főorvos
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„Ma is őrzöm a kis Pajtás gépemet, remekül működik”
Interjú Hancsovszki János fotóriporterrel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 6. szám    2017. február 15.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Kiv áló sportolók és sportcsapatok
A Polgárok Háza közgyűlési termé-

ben adta át hétfőn T. Mészáros András 
polgármester a 2017-es év Érd Kiváló 
Sportolója és Érd Kiváló Sportcsapata 
díjait. 

Hogy mivel érdemli ki egy utánpót-
láskorú versenyző a kiváló sportoló 
díjat, azt a tizenéves Révész Alícia, a 
Fulldance Tánc Egyesület junior baj-
noka talán tudtán kívül mondta ki, 
amikor a csapatok díjazása után, de 
még az egyéni elismerések átadása 
előtt megkérdezte: „Meddig tart a szü-
net? Edzésre kell mennem”.

Fodor Enikő, a Százhalombattai Lö-
vészklub sportlövője, az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat diák-alpolgármestere 
úgy véli, nagyon motiváló a díjazás, hi-
szen ezzel elismerik a mindennapok-
ban befektetett munkájukat.

(Képünkön a Batthyány Iskola diák-
olimpiai bajnok tollaslabdacsapatá-
nak tagjai veszik át a díjat T. Mészáros 
András polgármestertől.)
 n 17. oldal

Óvodai, iskolai fejlesztések

A Meseház ovi kertje bővül, a Fácán ovi építkezése, 
valamint a Batthyány iskola négy ütemben zajló beru-
házása kezdődik meg az idén – számolt be dr. Bács 
István alpolgármester (Fidesz–KDNP) múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján.  n 7. oldal

Művésztelepek a Műcsarnokban

Néhány résztvevő digitális formában, illetve videó-
anyaggal mutatkozik be a kiállítótérben. Köztük az 
Érdi Művésztelep is, amelyről egy félórás portréfilm is 
látható, amit az Érdi Városi Televízió munkatársai ta-
valy nyáron készítettek.  n 8–9. oldal

Még semmi nem dőlt el!

A Magyar Kupa kilencedik fordulójában az Érdi VSE és 
a Budafoki MTE mérte össze erejét az Ercsi úton. Az 
érdiek óriásit küzdve, gól- és létszámhátrányból for-
dítva nyerték meg a találkozót, így egygólos előnnyel 
várják a visszavágót. n 20. oldal
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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.

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

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 
 fulop2004@freemail.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)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 
óra között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján minden nap.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

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 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.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; Ügyfél-
fogadás: 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; Ügyfélfoga-
dás: 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@erdicsatornamu-
vek.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 bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi 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, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@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
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Elő bb jött és tovább tart a járvány
Érdet is elérte az influenzajárvány: a lakosság 0,86 száza-
léka fordult orvoshoz február első hetében influenzás tü-
netekkel. Még érdemes kérni a védőoltást, mert a járvány 
négy héttel előbb kezdődött és akár hetekig eltarthat.

Előbb érkezett és várha-
tóan még hetekig eltart az 
influenzajárvány: az Orszá-
gos Epidemiológiai Központ 
tájékoztatója szerint az esz-
tendő ötödik hetében a la-
kosság 0,93 százaléka for-
dult orvoshoz influenzás 
tünetekkel – ez mintegy tíz 
százalékkal kevesebb, mint 
amennyit január utolsó he-
tében regisztráltak.

Érden az országosnál va-
lamivel jobbak az arányok – 
értesültünk dr. Katona Il-
dikó járási tiszti főorvostól. 
Az Érdi Járási Hivatal Járá-
si Népegészségügyi Osztá-
lyának adatai szerint váro-
sunkban 0,86 százalék a re-
gisztrált betegek aránya.

– Azt megmondani, hogy 
a járvány meddig tart, na-
gyon nehéz. A diagramok 
alapján annyi elmondható, 
hogy idén négy héttel koráb-
ban kezdődött az influenza-
szezon, és a betegek száma 
az elmúlt tíz évben sosem 
volt még ilyen magas – je-
gyezte meg a tiszti főorvos.

Az influenzás betegek 
több mint 38 százaléka 3–14 

év közötti gyermek. A be-
tegség legkevésbé a három 
év alattiakat (akik még nem 
járnak közösségbe), illetve 
a 60 év felettieket sújtja – ez 
köszönhető annak is, hogy 
az idősek közül sokan kér-
ték a védőoltást.

– Az érdi háziorvosok 
3240 oltóanyagot kértek 
intézetünktől, és ebből ed-
dig 2760-at fel is használ-
tak. Ez az arány jobb, mint 
a tavalyi, és látszik is a ha-
tása – hangsúlyozta a 
szakember, hozzátéve: a 
betegektől levett mintákon 
elvégzett vizsgálatok azt 
mutatják, az oltóanyag 
kellőképp hatékony a leg-
gyakrabban felbukkanó 
vírusok ellen.

– A szövődmények gyako-
risága egyelőre átlagos, de 
biztosat csak a járvány le-
csengése után mondhatunk. 
Azt tudjuk ajánlani: aki még 
nem oltatta be magát, és 
nincs a környezetében be-
teg, aki megfertőzhetné, ne 
késlekedjen, hiszen a vé-
dettség két hét alatt kiala-
kul, míg az influenzajár-

vány akár 4–6 hétig is el-
tarthat – mutatott rá Katona 
Ildikó, akitől megtudtuk azt 
is: a védőoltás a 60 év feletti-
eknek, bizonyos krónikus 
betegségekben szenvedők-
nek, a várandós nőknek, to-
vábbá az egészségügyi és a 
szociális intézményekben 
dolgozóknak térítésmentes. 
Aki nem tartozik e csopor-
tok egyikébe sem, annak a 
háziorvosa felírja a vakci-
nát, és a gyógyszertárban 
válthatja ki.

A tiszti főorvos kérdé-
sünkre elmondta: az influ-
enza első tünete, a magas 
láz, hirtelen jelentkezik, 
míg a légúti tünetek csak 
egy-két nap múlva. Jellem-
ző még az izomfájdalom, az 
elesettség is. Az ágynyuga-
lom nemcsak a gyógyulás 
elősegítése miatt szüksé-
ges ilyenkor, hanem azért 
is, hogy ne fertőzzünk meg 
másokat.

– A magas láz egy-két 
nap múlva fokozatosan 
csökken, és a többi tünet is 
javul, illetve elmúlik egy 
hét alatt. Ha azt látjuk, 
hogy a láz továbbra is ma-
gas, ha szövődmények je-
lentkeznek – elhúzódó kö-
högés, nyomásérzés a hom-
lokban, a fülnél, az orr-mel-
léküregekben – minden-
képp forduljunk orvoshoz – 
tanácsolta a tiszti főorvos, 
aki azzal zárta szavait: an-
tibiotikum az influenza el-
len nem használ; ehelyett 
lázcsillapítás, bő folyadék-
bevitel, vitaminok, ágynyu-
galom javasolt.

Ami a megelőzést illeti: 
gyakran mossunk kezet és 
zsebkendőbe tüsszögjünk, 
köhögjünk – ez utóbbival 

embertársainkat, család-
tagjainkat is védjük.

QQ ÁdÁm Katalin

Rendkívül magas az influenzaszerű megbetegedések szá-
ma és sok a szövődmény is – mondta lapunknak dr. Veres 
Judit gyermekorvos, aki azt tanácsolja a szülőknek: a náthás, 
torokfájós gyermeket tartsák otthon és forduljanak orvos-
hoz, ha három napon belül nem javul az állapota.
A doktornő elmondta azt is: forgalmuk egyharmada igazo-
lások kiadásából áll.

Kampány az egészségért
Influenzaellenes népegészségügyi kampányt indított a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, „Óvd, akit szeretsz! Tartsd 
távol az influenzát!” jelmondattal. A kampányban a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó közlekedési 
vállalatok és cégek, a fővárosi és vidéki közlekedési társasá-
gok, valamint a Budapest Airport vesznek részt. A váróhelyi-
ségekben, pályaudvarokon, orvosi rendelőkben, illetve az 
állami intézményekben országszerte több mint ezer, az inf-
luenza megelőzésének módjait ismertető hirdetményt he-
lyeztek ki. A kampány szakmai felügyeletét az ÁNTSZ végzi, 
részletek az influenza.reblog.hu honlapon olvashatók.
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Beszélgetés Hancsovszki János fotóriporterrel

Het ven év, tízezer pillanat
A mai Vörösmarty Gimnáziumban kezdte a tanulmánya-
it, majd elvarázsolta őt a fényképezés titokzatos világa. 
Több mint húsz évig volt a Pest Megyei Hírlap, tíz esz-
tendeig az Érdi Újság munkatársa, több tízezer fotója 
jelent meg. Az idén 70. születésnapját ünneplő Han-
csovszki Jánossal beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Mióta él a városban?

– Bár nem itt születtem, 
több mint 60 éve élek Érden. 
A településhez való kötődé-
sem 1955-ben kezdődött. 
Ettől kezdve lettem a Tus-
culanumi, mai Gárdonyi is-
kola másodikos tanulója, 
ugyanis akkor költöztünk 
Budapestről Érd Parkvá-
rosba. De, mivel a nagyszü-
leim itt laktak, előtte is 
gyakran jártunk ki, mert a 
nagyanyám igen nyakas 
asszony volt, aki ragaszko-
dott hozzá, hogy a vasárna-
pi ebéden együtt legyen az 
egész család. Hét gyerme-
kéből hat Budapesten lakott 
a családjával, de nekik is 
kötelező volt minden hétvé-
gén megjelenni a közös érdi 
ebéden. Ilyenkor mi gyere-
kek programokkal is ké-
szültünk. Verset mondtunk, 
olykor kisebb színdarabot 

is előadtunk a felnőtteknek. 
Kár, hogy ez a családi ösz-
szefogás csak addig tartott, 
amíg a nagymama élt, ké-
sőbb elmaradtak a jó han-
gulatú közös vasárnapi 
ebédek.

– Rengeteg változást 
megélhetett Érden…

– Hosszasan sorolhat-
nám! Elég, ha csak arra gon-
dolok, hogy a Tusculanumi 
iskolának mindösszesen két 
tanterme volt, amikor beírat-
tak. Később a mai Vörös-
marty gimnázium legelső 
évfolyamának diákja voltam 
én is, amely az egykori zár-
da épületében kezdte műkö-
dését, bár akkor még nem 
így hívták. Fényképésznek 
is Érden tanultam, a két vas-
út közötti üzletbe, az Edit 
Fotóhoz jártam gyakorlatra. 
Közben a közismereti tár-
gyakat helyben, a szakmaia-
kat pedig Budapesten, a Prá-
ter utcában hallgattam.

– Miért akart fényképész 
lenni?

– Már kicsi gyermekko-
romban „megfertőződtem” 
vele. Folyton a fényképező-

gépeket hirdető prospektu-
sokat gyűjtögettem, míg a 
végén kaptam a szüleimtől 
egy Pajtás fényképezőgépet. 
Ismertem egy fényképészt, 
aki látta rajtam, hogy nem-
csak felületesen, hanem ko-

molyabban érdekel a fényké-
pészet. Behívott a sötétkam-
rájába és megmutatta, mi-
ként hívja elő a filmet. Néz-
tem, ahogy a fehér papíron 
egyszer csak előbukkannak 
az arcok. Olyan volt, mint 
egy varázslat. Mindjárt tud-
tam, hogy ez a nekem való 
szakma. Még ma is őrzöm a 
kis Pajtás gépemet, most is 
remekül működik.

– Hol kezdte fényképészi 
pályafutását?

– Bármilyen hihetetlen, 
elsőként a hadiiparban, a 
Pest vidéki Gépgyárban he-
lyezkedtem el mint fotós. A 
tököli repülőtéren a vadász-
repülőgépek javításáról, a 
motorok alkatrészeiről kel-
lett fényképes dokumentu-
mokat készítenem. A javítá-
sok folyamatát, az alkatré-
szek minden apró alkotóele-
mét megörökítettük. Egyben 
is és ahogy darabjaira szed-
ték, mindegyikről külön-kü-
lön is készítettem fotót. Ré-
gen ezt úgy mondták: „TÜK 
– titkos ügykezelési – dolgo-
zó” voltam. Kötelező volt a 
titoktartás. Sőt, mind a fil-
meket, mind a fényképeket 

szigorú felügyelet és szabá-
lyozás mellett, egy páncél-
szekrényben őrizték.

– Hét év elteltével munka-
helyet váltott. Megunta a szi-
gorúan titkos fotózást?

– Nem, hanem lehetősé-
gem nyílt arra, hogy az ak-
kor elinduló Érdi Járási 
Szolgáltató Szövetkezetben 
megalakítsam a fényképész 
részleget. Az első műterem a 
gimnáziumhoz közeli ven-
déglő épületébe került, majd 
egy év múlva elkészült az 
Érdi Szolgáltató Ház, a mos-
tani Járási Hivatal helyén, 
az itt megnyílt üzletben let-
tem a fotórészleg vezetője. Itt 
volt tanítványom T. Mészá-
ros András polgármester, 
aki akkor fényképészetet 
tanult. Én ugyan lebeszél-
tem volna róla, mert tudtam, 
hogy nagyon jó tanuló, bár-
melyik egyetemen is folytat-
hatta volna a tanulmányait, 
de őt akkoriban a fotózás 
jobban érdekelte. Nagyon jó 
kapcsolat alakult ki köz-
tünk, ami máig megmaradt.

– Pár évvel később saját 
üzletet nyitott. Újdonság volt 
akkoriban önállósodni?

– 1975-ben már elkezdő-
dött az a folyamat, amikor 
sokan megpróbáltak a saját 
lábukra állni, rengeteg vál-
lalkozó kedvű iparos jött ösz-
sze, akik az Érdi Ipartestü-
let tagságát is jelentősen fel-
duzzasztották. Ott hamar 
vezetőségi tag lettem, s közel 
22 éve alelnöke vagyok a tes-
tületnek, viszont az elnöki 
tisztségre soha nem pályáz-
tam, mert sosem szerettem, 
meg nem is tudok másoknak 
dirigálni. Úgy lettem ma-
szek, hogy kezdetben nem 
volt saját műtermem, hanem 

utazó fényképész voltam, 
ami nagyon tetszett, s egyre 
inkább élt bennem a vágy, 
hogy fotóriporter lehessek. 
Nem is gondolkodtam soká-
ig, amikor a sors megnyitot-
ta számomra a lehetőséget. 
Abban az időben szokás volt 
pár kinagyított fotóból, rövid 
képaláírással, úgynevezett 
„MT-híradót” kifüggeszteni 
a termelőszövetkezetekben, 
gyárakban és más közösségi 
helyiségekben. Az én fényké-
peim a művelődési ház falát 
díszítették, s felfigyelhettek 
rájuk az illetékesek, mert 
amikor a Pest Megyei Hírlap 
Érdről szóló oldalát elindí-
tották, engem kértek fel, 
hogy küldjek fényképeket a 
városi krónikába. Egy idő 
után pedig behívtak és azzal 
bíztak meg, hogy a többi me-
gyei településről is küldjek 
aktuális képeket.

– Ekkor kopogtatott be az 
ajtón élete nagy lehetősége?

– Sejtettem, hogy ezt nem 
szalaszthatom el, hiszen jól 
tudtam, hogy nem könnyű 
egy nagy példányszámú na-
pilaphoz bekerülni! Elvállal-
tam, pedig csak úgy tudtuk 
megoldani, hogy a feleségem 
átvette az akkor már régebb 
óta működő üzletünk vezeté-
sét, én meg a fényképezőgé-
pemmel nap mint nap körbe-
utazgattam a megyét. Éven-
te csaknem 30 ezer kilomé-
tert autóztam és az eltel évek 
alatt 17 gépjárművet hasz-
náltam el, mégis megérte, 
mert akkoriban fotóriporter-

Hancsovszki János az Érdi Újságnak közel tíz évig készített fotókat

Munkások című fotókiállítása március 6-ig tekinthető meg a Szepesben  (Fotók: Boros Sándor)
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ként én kerestem a legjob-
ban az újságnál. A napilap 
váci, gödöllői, monori, nagy-
kőrösi oldalát is naponta el-
láttam képpel. Plusz a heten-
te egyszer megjelenő helyi 
oldalakat is, mint az érdi, a 
dunakeszi, dabasi vagy a 
százhalombattai. Mivel da-
rabbérben fizették, az akko-
ri átlagkeresetek négy-öt-
szörösét is hazavihettem, de 
keményen meg is dolgoztam 
érte! Aztán pár éven belül 
státuszba is kerültem a Pest 
Megyei Hírlapnál. Miután 
felvettek, már nem a megyei 
oldalaknak fotóztam, hanem 
leginkább a parlamenti fény-
képezés lett a feladatom, va-
lamint rangos sportesemé-
nyekre is rendszeresen ki-
jártam.

– Ez felelősségteljesebb 
munkának számított?

– Inkább azt mondanám, 
fegyelmezettebb volt. Egy-
részt az Országgyűlésben 
nem jelenhettem meg far-
merben. Kötelezően öltöny-
ben, nyakkendőben jártam 
dolgozni. Másrészt elkésni 
végképp nem volt szabad, 
mert itt pár perc is rengete-
get számított! Egyszer 
Göncz Árpád köztársasági 
elnök adott át rangos kitün-
tetéseket, amelyen fotóznom 
kellett. Én meg aznap kivé-
telesen nem villamossal in-
dultam el a szerkesztőség-
ből a Parlamentbe, ahogy 
szoktam, hanem kocsiba 
vágtam magam. Egy baleset 
miatt azonban sokáig állt a 
kocsisor, így egyetlen per-
cet, de elkéstem az ese-
ményről. A protokollfőnök 
ott állt az embereivel az ajtó 

előtt, s hiába kértem őket, 
hogy engedjenek be, mert 
dolgoznom kell, nem szán-
tak meg. Arról szó sem lehe-
tett, hogy én fotó nélkül tér-
jek vissza a szerkesztőség-
be, így kénytelen voltam 
megoldást találni arra, hogy 
bejussak. Amikor két pincér 
épp a fogadásra készített 
harapnivalót vitte a terem-
be, elbújtam közöttük és si-
került úgy beosonni, hogy 
az őrök nem vettek észre.

– Előfordult, hogy valami-
ért nem sikerült a fotó?

– Sőt, még az megtörtént, 
hogy az egész filmen nem 
volt semmi! Persze, igyekez-
tem mindig magas szakmai 
színvonalon dolgozni. Fon-
tos volt, hogy jó felvételek 
készüljenek, nemcsak azért, 
mert nem lehetett megismé-
telni az elszalasztott pilla-
natokat, hanem azért is, 

mert nem használhattuk 
korlátlanul a filmkockákat. 
Egy hónapra előre kiadták 
az adott filmmennyiséget és 
azzal kellett ügyesen gaz-
dálkodnunk úgy, hogy a hó-
nap végéig elég legyen. Pon-
tosan tudnom kellett, mit 
akarok lefényképezni és úgy 
kellett elkapni a pillanatot, 
hogy a felvétel minden tekin-
tetben kifogástalan legyen. 
Amint beléptem egy rendez-
vényre vagy eseményre, 

„fényképészszemmel” mér-
tem fel a terepet, s azonnal 
tudtam, milyen szögből lehet 
jó felvételt készíteni. Szeret-
tem ezt a munkát. 2000-ig, a 
napilap megszűnéséig dol-
goztam a Pest Megyei Hír-
lapnál. Közben az Érdi Új-
ságnak is közel tíz évig ké-
szítettem fotókat.

– A fotózás gyökeresen 
megváltozott a digitális 

fényképezés térhódításával. 
Ezt hogyan élte meg?

– Nem ódzkodom a digitá-
lis fotózástól, vettem is ma-
gamnak egy jó gépet ebből a 
fajtából is. Olvastam egyik 
volt fotós kolléganőm nyilat-
kozatát, hogy ő gyűlöli a di-
gitális fényképezőgépeket. 
Szerintem meg nincs okunk 
haragudni rá, hiszen a világ 
rendjébe a fejlődés is bele 
van kódolva. Annak is örü-

lök, hogy nem kell spórolni a 
filmkockákat. Rengeteg elő-
nye van a digitális fotózás-
nak, bár hirtelen robbant be 
az életünkbe és gyökeresen 
megváltoztatta a fényképe-
zést.

– Mivel telnek a nyugdíjas 
évei?

– Mint említettem, tagja 
vagyok az Érdi Ipartestület-

nek, több mint két évtizede 
ellátom az alelnöki teendő-
ket. Az Érd és Környéke Hor-
gászegyesületben is régóta 
tevékenykedem, meg az uno-
káimmal is sokat vagyok 
együtt. Hozom-viszem őket 
iskolába, edzésekre. Sokat 
járunk együtt meccsekre is, 
élvezem a velük töltött időt. 
Igaz, most egy kicsit szomo-
rú vagyok, mert a fiamék 
külföldre készülnek, de bí-
zom benne, nem maradnak 
sokáig.

– Ma sem indul el otthon-
ról fényképezőgép nélkül?

– Egy idő óta nem viszem 
magammal a fotófelszerelést 
mert már többször kilopták 
az autóból. Inkább, ha séta 
vagy autózás közben meglá-
tok valamit, amit szeretnék 
megörökíteni, legközelebb 
célirányosan odamegyek és 
lefotózom. Legutóbb Ófalu-
ban bukkantam jó témára, 
de a közeli utcákban is ráta-
lálok arra, amit érdemes le-
fényképezni. Szívesen készí-
tek életképeket, portrékat is. 
Most is van egy-két tervem, 
amiből fénykép lesz. A Mun-
kások kiállításomról valaki 
negatív éllel azt állította: 
nosztalgiázom. Erről szó 
sincs! Inkább örülök, hogy 
ma már nem kell talicskán 
szállítani a százkilónyi tég-
lát vagy nem kézi erővel ás-
sák a csatornaárkokat! Én 
akkor és ott azt fényképez-
tem, amit láttam. Nem vol-
tam hatással az események-
re, nem nosztalgia ez, hanem 
kordokumentum. A világ 
ugyanis fejlődik és én is an-
nak örülök, ha jobbra válto-
zik.

Mester és tanítványa. T. Mészáros András polgármester is nála tanulta a fényképészet alapjait
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Seb esség-ellenőrzés is kérhető
Tavaly 27 százalékkal csökkent Érden a személyi sérü-
léses balesetek száma, de továbbra is fokozott figyelmet 
fordítanak a gyalogosok és a kerékpárosok védelmére – 
tudtuk meg Kürti Istvántól, az Érdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya vezetőjétől.

A javuló eredmények a fo-
kozottabb rendőri jelenlét-
nek és a gyakori ellenőrzé-
seknek is köszönhetők. A 
gyorshajtók és az agresszív, 
szabálytalanul közlekedők 
kiszűrése biztonságosabbá 
teszi a forgalmat.

Kürti István arról is be-
számolt, hogy rendszeresen 
kapnak lakossági bejelen-
tést, hogy hol végezzenek 
sebességmérést, hol vizsgál-
ják meg a forgalomtechnikát 
vagy hogy hol kell a rendőr-
ségnek a közlekedési helyze-
tet tisztáznia. Ilyen esetek-
ben is igyekeznek megoldást 
találni a problémákra. Elő-
fordult, hogy a frissen asz-
faltozott utcákból kérték a 
sebesség-ellenőrzést az ott 
lakók.

Az osztályvezető elmond-
ta, hogy a tavasz közeledté-

vel az idén is fokozott figyel-
met fordítanak a kerékpá-
rosok védelmére. Ezt töb-
bek között az is indokolttá 
teszi, hogy a közlekedésben 
a gyalogosok mellett a ke-
rékpárosok vannak a legve-
szélyeztetettebb helyzet-
ben. Ráadásul a tapasztala-
tok is azt mutatják, hogy a 
biciklivel közlekedők közül 
sokan nincsenek tisztában 
az alapvető közlekedési 
szabályokkal vagy nem 
tartják be azokat. Nem egy-
szer előfordul, hogy épp a 
kerékpáros szabályszegő 
magatartása vezet a bal-
esethez. Leggyakoribb sza-
bálytalanság például, hogy 
nincs kivilágítva a kerék-
pár, de a kétkerekűvel köz-
lekedő személy láthatósági 
mellényt sem visel. Ez leg-
inkább lakott területen be-

lül fordul elő, de olykor a 
nyílt útra is így merészked-
nek ki a bringások. Ez azért 
veszélyes, mert ilyen eset-
ben csak 37 méterről észleli 
az autós a biciklist, míg ha 
használja a prizmát vagy a 
mellényen lévő fényvissza-
verő szalagot, már 50–60 
méterről is észreveszi a 
gépjárművezető, a kivilágí-
tott kerékpáros pedig akár 
fél kilométerről is látható, 
így jelentősen csökken a 
baleset kockázata – fűzte 
hozzá Kürti István.

Nem ártana, ha a jobb idő-
járás közeledtével a bringá-
sok felfrissítenék tudásukat 
a közlekedési szabályokat 
illetően. Egyik ilyen szabály 
például, amit csak kevesen 
tartanak be, hogy a bizton-
ságos átkelés érdekében a 
kerékpárosnak le kell száll-
nia a biciklijéről és azt tolva 
– a gyalogosok közlekedésé-
re vonatkozó szabályok sze-
rint – kell az úttesten átha-
ladnia.

QQ BE

Tavasszal ismét Nyitnikék
Április 21. és 23. között 
rendezik idén az Érd Aré-
nában a Nyitnikék tavaszi 
kiállítást és vásárt, amely-
re március 5-éig várják a 
helyi és környékbeli vállal-
kozók jelentkezését.

A helyi és környékbeli vál-
lalkozók, iparosok sereg-
szemléjét negyedik alka-
lommal rendezi meg a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara (PMKIK), az 
önkormányzat támogatásá-
val és az Érd és Környéke 
Ipartestület együttműködé-
sével. A látogatók 3500 
négyzetméteren nemcsak 
különféle termékeket, szol-
gáltatásokat bemutató vál-
lalkozásokkal találkozhat-
nak az ingyenes rendezvé-
nyen, hanem részt vehetnek 
a – szintén ingyenes – prog-
ramokon, bemutatókon is, 
hiszen a kamara számos 
kulturális, szakmai és 
sportprogrammal is készül.

– Mindent szeretnénk 
megtartani, ami a visszajel-
zések szerint az előző évek-
ben bevált, és igyekszünk 
kiküszöbölni a hiányosságo-
kat. Célunk minden korosz-
tály igényeinek megfelelni, 
hogy az óvodástól a nyugdí-
jasig mindenki megtalálja a 

neki megfelelő standot, idő-
töltést – mondta lapunknak 
dr. Kupcsokné Polyák Ág-
nes (PMKIK) főszervező.

A kiállítók ingyenesen bé-
relhetnek a csarnokban 4 
nég yzetméter nag yságú 
standokat, míg a 8 négyzet-
méteresekért százezer fo-
rint bérleti díjat kell fizetni. 
A szabadtéri területen szin-
tén ingyenes kiállítási terü-
lethez juthatnak a vállalko-
zók.

– Elsősorban helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások je-
lentkezését várjuk, de me-
gyei, országos és határon 

túli vállalkozókat is szíve-
sen látunk. A kiállítók listá-
ját a kínálat sokszínűségére 
törekedve állítjuk össze. Az 
ingyenes megjelenési lehető-
séget elsődlegesen a mikro- 
és kisvállalkozások, vala-
mint az adószámmal rendel-
kező magánszemélyek, ter-
mék-előállítók számára tud-
juk biztosítani – zárta szava-
it Kupcsokné Polyák Ágnes.

Bővebb információt és az 
elektronikusan elküldhető 
jelentkezési lapot az erdi-
nyitnikek.pmkik.hu honla-
pon találják meg az érdek-
lődők. Q ÁdÁm

Az óvodástól a nyugdíjasig mindenki megtalálja a neki megfelelő 
standot, időtöltést

Fog yasztóvédelem, helyben
Januártól átalakult a fogyasztóvédelmi hatósági 
intézményrendszer: most már a járási hivatalok-
ban is intézheti a lakosság fogyasztóvédelmi 
ügyet, kérhet tanácsot például jótállási, szavatos-
sági, panaszkezelési kérdésekben.

A fogyasztóvédelmi be-
adványokat, panaszokat a 
járási hivatal hatósági osz-
tályán, illetve a kormány-
ablakban is be lehet adni, 
tehát az érdieknek ezért 
már nem kell Budapestre 
utazniuk – mondta kérdé-
sünkre az Érdi Járási Hiva-
talhoz tartozó Közlekedési 
és Fogyasztóvédelmi Fő-
osztály fogyasztóvédelmi 
osztályvezetője, dr. Helem-
bai Szilvia. Az osztályve-
zetőtől megtudtuk azt is: 
Érden kettős feladatot lát-
nak el, hiszen nemcsak he-
lyi, hanem megyei illetékes-
ségük is van, így eljárhat-
nak a bonyolultabb, össze-
tettebb fogyasztóvédelmi 
ügyekben is.

– Utóbbiakhoz tartoznak 
a fogyasztói csoportok 
szervezésével, a gazdasági 
reklámokkal, árubemuta-
tókkal, elektronikus keres-
kedelmi szolgáltatásokkal 
és közműszolgáltatással 
kapcsolatos egyes ügyek, 
illetve a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos panaszok. 

Gyakrabban fordulnak elő 
egyszerűbb esetek, ezek az 
eladási ár feltüntetésével, a 
termékek minőségi kifogá-
sának kezelésével, a szava-
tossággal, jótállással, vala-
mint az általános kereske-
delmi feltételek szabályta-
lanságaival kapcsolatosak, 
és ide tartoznak a fiatalko-
rúak dohány- és alkoholter-
mékekkel, valamint szexu-
ális termékekkel való ki-
szolgálása is – tette hozzá 
dr. Helembai Szilvia. Mint 
hangsúlyozta: a szerződé-
ses jogviszonyokra vonat-
kozóan nem rendelkeznek 
hatáskörrel, polgári jogvita 
esetén a megyei kereske-
delmi és iparkamarák mel-
lett működő békéltető testü-
lethez, illetve a bírósághoz 
kell fordulni.

– Az ügyintézés határ-
ideje 21–70 nap, az ügy bo-
nyolultságától függően, de 
elmondható, hogy az egy-
szerűbb tájékoztatást né-
hány napon belül megad-
juk. Hosszabb ügyintézésre 
a piacfelügyeleti, illetve és 
közműszolgáltatással kap-
csolatos ügyekben lehet 
számítani – tette hozzá a 
szakember, akitől megtud-
tuk azt is: az eljárás ingye-
nes és illetékmentes, de 
csak akkor indítható meg, 
ha a fogyasztó már megpró-
bálta vitás ügyét rendezni a 
szolgáltatóval, amit igazol-
nia is kell – jegyzőkönyvvel 
vagy a telefonbeszélgetés 
azonosítójának megadásá-
val, illetve a szolgáltatóhoz 
írt levéllel és az arra érke-
zett válaszlevéllel.

Az Érdi Járásból az év 
első hat hetében összesen 
18 fogyasztóvédelmi pa-
nasz érkezett; többségük 
elektronikus hírközléssel, 
elektronikus kereskede-
lemmel, valamint jótállás-
sal, szavatossággal kap-
csolatos, és elmondható, 
hogy minden üzlettípusra 
jellemzőek, a kisvállalko-
zóktól a multicégekig.

Jó tudni, hogy egyéb vál-
tozások is életbe léptek a 
fogyasztóvédelemben: az 
üzlettel rendelkező vállal-
kozásnak jól láthatóan és 
olvashatóan fel kell tüntet-
nie székhelyének címét és 
azt, hogy panasz esetén a 
cég melyik címén, telefonos 
vagy akár e-mailes elérhe-
tőségén reklamálhat a vá-
sárló. Ki kell írni az üzlet-
ben az illetékes békéltető 
testület székhelyét, telefo-
nos és internetes elérhető-
ségét, valamint levelezési 
címét is, és ha biztonsági 
szolgálat működik az üzlet-
ben, annak nevéről és szék-
helyéről, működésének vá-
sárlókat érintő szabályai-
ról is jól láthatóan tájékoz-
tatni kell a vevőket. A la-
punk által megkeresett üz-
letek vezetői tudósítónknak 
elmondták: az előírásokkal 
tisztában vannak, és eleget 
is tesznek ezeknek. A ható-
ság tapasztalatai is ezt mu-
tatják; a boltok ellenőrzését 
egyébként éves témavizs-
gálatok és lakossági beje-
lentések alapján végzik.

QQ Á. K.
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Országos és helyi ügyek

Fon tos döntések Érd fejlesztéséről
Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um (NFM) energiaügyért felelős államtitkára, térsé-
günk országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP) volt a 
vendége az Érd TV Párbeszéd Extra című műsorának. A 
politikus az interjúban elmondta, hogy Magyarország 
energiaellátása biztonságos, a tárolókban megfelelő 
mennyiségű gáz van, emellett a hazai termelés és az 
import biztosítja az ellátást.

Az orosz államfő, Vlagyi-
mir Putyin magyarországi 
látogatása kapcsán Aradsz-
ki András elmondta, hogy a 
gázszállítások kérdése ki-
emelt figyelmet élvezett a 
csúcstalálkozón. Az orosz 
elnök pedig garanciát vállalt 
a gázszállítás biztosítására 
a következő négy évben, de 
2021 után is mindent meg 
fognak tenni annak érdeké-
ben, hogy eljuttassák a gázt 
hazánkba.

A képviselő beszélt arról 
is, hogy januártól jobban 
megéri Magyarországon dol-
gozni, a bérmegállapodás 
eredményeként az alacso-

nyabb bérkategóriában ke-
resők évente több mint 183 
ezer forinttal többet vihet-
nek haza. A versenyszférá-
ban 1,2 millió munkavállaló 
nettó jövedelme összesen 
220 milliárd forinttal gya-
rapszik egy esztendő alatt. A 
munkáltatók szúrópróba-
szerű ellenőrzésekre szá-
míthatnak, hogy érvényesí-
tették-e a béremelést.

Az államtitkár szerint a 
vállalkozások közterheinek 
csökkentése a növekedést 
segíti, a minimálbér és a 
szakmunkás bérminimum 
jelentős emelése pedig a fo-
gyasztás bővülését eredmé-

nyezi, mindezek alapján az 
ipar növekedni fog 2017-ben.

A politikus emlékeztetett 
arra, hogy 2008-ra az előző 
kormányok miatt 20 milliár-
dos hitelt kellett felvennie az 
országnak, most viszont 
2013 óta folyamatosan, már 
negyedik éve növekszik a 
gazdaság, miközben 83-ról 
74 százalékra csökkent a 
GDP-arányos államadósság. 
Hozzátette, hogy a gazdaság 
növekedésével párhuzamo-
san folyamatosan csökken-
teni szeretnék továbbra is az 
államadósságot és növelni a 
munkahelyek számát. Ered-
ményként említette, hogy a 
2010-es 11,8 százalékos 
munkanélküliséget kor-
mányzásuk alatt sikerült 4,4 
százalékra csökkenteni, va-
lamint, hogy mind a három 
hitelminősítő befektetésre 
ajánlja ma Magyarországot. 
Aradszki András kiemelte, 
hogy mivel a GDP stabilan 

növekszik, sikerült 3 száza-
lék alatt tartani a költségve-
tési hiányt és 2016-ban a re-
álbérek is 7 százalékkal nőt-
tek. Hozzátette, hogy 2017-
ben 5 százalékponttal mér-
séklődtek a munkáltatói 
adók és 9 százalékra csök-
kent a társasági adó mérté-
ke.

Érd fejlesztése szempont-
jából fontos döntéseket ho-
zott meg a kormány a követ-
kező évekre. Így rendelke-
zésre állnak azok a forrá-
sok, amelyek felhasználásá-

val az idén és jövőre elindul-
hat, illetve befejeződhet több 
jelentős beruházás a Modern 
Városok program részeként 
– emelte ki az energiaügyi 
államtitkár. Emlékeztetett, 
hogy megvalósulhat a felszí-
ni vízelvezetés, illetve a papi 
földeken a záportározó és a 
szabadidőpark. Emellett a 
tervezett gazdasági övezet 
fejlesztésében is jelentős elő-
relépés történt; az első fázis-
ra 2,9 milliárdot fordítanak 
– mutatott rá.

QQ BNYH

Lakossági tájékoztató a záportározóról

Óvo dai, iskolai fejlesztések
Iskola- és óvodafejlesztésekről számolt be dr. Bács Ist-
ván alpolgármester (Fidesz–KDNP) múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján: a Meseház ovi kertje bővül, a Fácán ovi 
építkezése, valamint a Batthyány iskola négy ütemben 
zajló beruházása – a tornacsarnok felújításával és bőví-
tésével – megkezdődik az idén.

Bővül a Gyula utcai Me-
seház óvoda kertje. Az ön-
kormányzat az elmúlt na-
pokban megvásárolta az 
egyik szomszédos kertet a 
Gábor utcában. Az ezer 
négyzetméteres ingatlanon 
a rossz állapotú ház lebon-
tását követően a hétcsopor-
tos óvoda dolgozói részére 
parkolót, a gyerekeknek 
pedig játszóudvart alakít ki 
a város.

– A jelenlegi játszóudvar 
körülbelül 2000 négyzetmé-
teres; a mostani bővítés 
két-három csoportnyi gyer-
meknek biztosít majd kul-
turált elhelyezést – mondta 
dr. Bács István, hozzátéve: 
a telekre pavilon is épül, vi-
zesblokkal, raktárral.

– Bízom benne, hogy az új 
udvar – játszóeszközökkel 
felszerelve –, illetve a pavi-
lon még az idei évben elké-
szül. A költségvetésben 15 
millió forintot kívánunk el-
különíteni erre a célra – tet-
te hozzá az alpolgármester, 
aki egy iskolaépítési prog-
ramról is beszámolt.

– Megkaptuk a Batthyány 
Általános Iskola és Sport-
gimnázium építési engedé-
lyét. Négy ütemben valósul 
majd meg a projekt: a nulla-
dikban a meglévő sportcsar-
nokot kívánjuk felújítani, il-
letve bővíteni birkózócsar-
nokkal, az A ütemben a 16 
tantermes általános iskolát 
fogjuk megépíteni, a B ütem-
ben egy nyolctantermes gim-
náziumi szárnyat, a C-ben 
pedig rendbe rakjuk a ker-
tet, sportudvart, illetve eze-
ket a különálló részeket kap-
csoljuk össze. Bízom benne, 
hogy a beruházás még az 
idei évben elkezdődhet, hi-
szen a Fácán óvoda építke-
zése a nulladik ütem munká-
latait nem befolyásolja – 
mondta az alpolgármester, 
utalva arra, hogy az iskola 
megépítése csak a szomszé-
dos óvodáé után következ-
het, hiszen – mint azt már 
megírtuk – az új óvoda a je-
lenlegi sportpályán épül 
meg, míg az iskolát a lebon-
tott, régi ovi helyére húzzák 
majd fel.

– Bízom abban, hogy a 
nulladik ütem 2018-ra elké-
szül. Az új általános iskolá-
ban várhatóan 2019 szep-
temberében kezdődhet meg 
a tanítás, és vele párhuza-
mosan épül majd a gimnázi-
umi szárny is – mondta Bács 
István, hozzátéve: ez a beru-
házás jó példa arra, hogy a 
Modern Városok programjá-
val kapcsolatos, mintegy 
másfél éves előkészítő idő-
szak gyümölcsei most kez-
denek beérni.

Az alpolgármester a Fá-
cán közi új óvoda beruházá-
sával kapcsolatban elmond-
ta, az óvoda az idei évben 
elkészülhet.

– A telken gáz-, víz-, csa-
tornabekötéseket kell majd 
elvégezni. Ez határozza 
majd meg, mikor tudjuk át-
adni az óvodát a gyerekek 
részére – jegyezte meg Bács 
István, aki végezetül az érd-
ligeti záportározóval kap-
csolatos lakossági fórumra 
invitált a lakosságot – nem 
csak az érdligetieket.

– A papi földekre tervezett 
szabadidőpark és záportá-
rozó terveiről szóló lakossá-
gi tájékoztatatót február 22-
én, 17 órától tartjuk az Érdli-
geti iskola Túr utcai épületé-
nek ebédlőjében. Minden 
kedves érdeklődőt várunk, 

Érd teljes területéről – hang-
súlyozta az alpolgármester, 
hozzátéve: a záportározó, a 
szabadidőpark és a felszíni-
víz-elvezetés a Modern Váro-
sok program keretében való-
sul majd meg, 9 milliárd fo-
rintból. 

A képviselő-testület febru-
ár 15-én, lapunk megjelené-
sének napján tárgyal a város 
2017. évi költségvetéséről. 
Bács István ezzel kapcsolat-
ban előzetesen megjegyezte: 
a források szűkösek, nagyon 
fegyelmezett gazdálkodásra 
lesz szükség 2017-ben is, 

csakúgy, mint az elmúlt évek 
folyamán, de a város min-
dent megtesz azért, hogy a 
fenntartáson túl a fejleszté-
sekre is jussanak források.

– A Modern Városok prog-
ram megvalósítása elsőren-
dű célpont a költségvetés-
ben; amennyiben szükséges, 
egyes projektekhez megelő-
legezzük a szükséges össze-
geket, hiszen a 2017-es dön-
tések még nem születtek 
meg. A 2016-os források már 
rendelkezésünkre állnak – 
zárta szavait az alpolgár-
mester. Q ÁdÁm KataliN

Dr. Aradszki András az Érd TV-ben értékelte az ország és a város helyzetét

A Batthyány tornacsarnok felújítása és bővítése még az idén elkez-
dődhet
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Még pár napig, február 18-ig megtekinthető a Műcsar-
nokban az a különleges kiállítás, amely a hazánkban 
működő alkotótelepek, mások mellett az Érdi Művészte-
lep munkájába nyújt betekintést. Az intézmény ezzel a 
tárlattal ünnepli fennállásának 120. évfordulóját, de az 
első magyarországi festőtelep is épp ennyi évvel ezelőtt 
jött létre.

Több mint félszáz művész-
telep, alkotóház és alkotóte-
vékenység egy-egy meghatá-
rozó szeletével ismerkedhet-
nek meg a látogatók a Mű-
csarnok azon kiállításán, 

amit a kettős jubileum alkal-
mából a Symposion Alapít-
vány és a Symposion Társa-
ság összefogása hozott létre. 
A két szervezetnek az volt a 
célja, hogy 120 évvel az első, 

Nagybányai Művésztelep 
megalakulása után bemu-
tassa, hol tartanak, hogyan 
működnek ma a magyaror-
szági alkotótelepek.

N. Mészáros Júlia, a kiál-
lítás kurátora az Érd TV-nek 
nyilatkozva elmondta: az al-
kotótelepek munkáiból csu-
pán egyet, de mindenképpen 
a legjellemzőbb művet vá-
lasztotta ki azokból, ame-
lyek a nyolcvanas évektől 
kezdődően napjainkig ké-

Végérvényesen a magyar művészeti élet térképén

A M űcsarnokban is bemutatkozott az Érdi Művésztelep

A művésztelep alkotói (Fritz Rautner és feLugossy László nem voltak jelen) balról jobbra: Székács Zoltán, 
Eőry Emil, Aknay János, Kalocsai Enikő, Wrobel Péter, Puha Ferenc, Dr. Hudák Mariann Maja, Karsch 
Manfred, Csetneki József, Sz. Varga Ágnes, Kovács Johanna és Kéri Mihály

Könyvbemutató

Habos László immár hatodik könyvének, köztük negye-
dik verseskötetének bemutatóját tartották az irodalom-
kedvelők a múlt pénteken a Szepes Gyula Művelődési 
Központban. Az Időtörés című könyvet Wegenast Róbert 
korábbi alkotásai díszítik, borítóját pedig ehhez a kiad-
ványhoz tervezte az érdi festőművész.

A csaknem száz verset 
tartalmazó kötetében há-
rom téma köré csoportosí-
totta költeményeit a szerző. 
Az első ciklus címe Szeretet 
ölelésben, amely az Istent 
megszólító költeményeit tar-
talmazza. A második rész-
ben, a Zárkacsendben a csa-
láddal, apai és családfői 
szerepével kapcsolatos gon-
dolatait, érzéseit önti sorok-
ba. Az utolsó fejezet pedig a 
Zárójelben címet viseli, itt 
az alkalmi versek kaptak 
helyet.

Az Időtörés című könyvbe-
mutatón Habos László be-
szélgetőtársa Somfai Ist-
ván, a Poly-Art elnöke volt. 
Mint kiderült, a költő hat év-
vel ezelőtt bukkant fel az 
érdi Irodalomkedvelők klub-
jában. Tele volt ötlettel, el-
szántsággal és tenni akarás-

sal. Hasznos javaslatainak 
és önzetlen, fáradhatatlan 
munkálkodásának köszön-
hetően érezhetően felélén-
kült a klub tevékenysége.

A tagok írásait a negyed-
évenként megjelenő IRKA 
című folyóiratban közlik, de 
a szerzők termékenységétől 
függően sorra jelennek meg 
zsebkönyvek, antológiák, 
verses- és novelláskötetek 
is. Hat év után Habos László 
immár két novellás- és négy 
önálló verseskötettel büsz-
kélkedhet.

Bár tizenéves korától írt 
verseket, azok hosszú éve-
kig csak a fiók mélyére ke-
rültek, mert sokáig nem volt 
bátorsága hozzá, hogy má-
soknak is megmutassa. Köl-
tői „rejtőzködésének” egy 
2005-ben történt fordulat ve-
tett véget, amikor az Árgus 

című folyóirat közölte egyik 
versét. Talán ez volt az a 
pont, ami reményt és lendü-
letet adott számára a folyta-
tásra. Mégis újabb öt, a ver-
selést érintően eseményte-
len év telt el, mígnem 2011-
ben csatlakozott a művelő-
dési házban működő Iroda-
lomkedvelők klubjához.

Habos László elmondta: 
nagy megtiszteltetés számá-

ra, hogy ezúttal Wegenast 
Róbert alkotásai díszítik a 
kötetét, annál is inkább, mert 
a festőművész munkái nagy 
hatással vannak rá. Bár 
csak másfél éve ismerik egy-
mást, hamar barátságot kö-
töttek. Elárulta azt is, hogy 
az est nagy része meglepetés 
volt számára, mert bár vol-
tak javaslatai, a felolvasott 
verseket Daróci Lajosné 

klubvezető mégis jobb érzék-
kel válogatta össze.

A könyvbemutatón az 
IRKA tagjai szívesen vállal-
koztak arra, hogy az új kö-
tetből néhány költeményt 
előadjanak. Sőt, igazi meg-
lepetésként, Horváth Ist-
ván és Szigeti Eszter meg is 
zenésített, s gitárkísérettel 
el is énekelt közülük egyet-
kettőt. n Bálint á.

Irodalomkedvelők szeretet ölelésben. Somfai István, Habos László és Daróci Lajosné
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szültek. Így jelenhetett meg 
a nem túl nagy alapterületű 
kiállítóteremben az össze-
sen 55 művésztelep és hat 
alkotóház tevékenységét, 
eredményeit felmutató egy-
egy műremek, amely önma-
gában is rengeteg informáci-
ót hordoz arról a kolóniáról 
vagy alkotóházról, amely-
ben létrehozták.

A közönség némi ízelítőt 
láthat abból a sokszínű és 
rendkívül magas színvonalú 
munkából, amely a magyar-
országi alkotótelepek tevé-
kenységét ma is jellemzi. 
Néhány résztvevő digitális 
formában, illetve videó-
anyaggal mutatkozik be a 
kiállítótérben. Köztük az 
Érdi Művésztelep is, amely-
ről egy nagyszerű félórás 
film látható, amit az Érdi Vá-
rosi Televízió munkatársai 
tavaly nyáron készítettek.

– Ez a dokumentumfilm 
pontosan bemutatja azt az 
alkotófolyamatot, ami az 
Érdi Művésztelepet immár 
nyolc éve jellemzi – mondta 
Kéri Mihály, az érdi festőte-
lep művészeti vezetője, hoz-
zátéve: a kisfilm erénye, 

hogy egyenként is áldoz időt 
a művészekre, ezáltal meg-
ismerhető mindeg yikük 
technikája és alkotói hozzá-
állása, sőt a műtermek ente-
riőrje is jól kivehető. Ez azért 
fontos a közönség számára, 
hogy láthassa, milyen körül-
mények között dolgoznak a 
kolónia résztvevői.

Az Érdi Művésztelepről ké-
szült mozi a kiállítóterem kö-
zepén felállított monitoron 
folyamatosan megtekinthető. 
Kéri Mihály szerint a város 
számára is óriási eredmény, 
hogy bár az Érdi Művésztelep 
hazánk egyik legfiatalabb 
festőtelepe, a seregszemlén 
való részvétele mégis igazol-
ja, hogy számon tartják és 
immár végérvényesen felke-
rült a magyar művészeti élet 

térképére. Ott kapott helyet, 
ahol a 27 éve működő barcsi 
vagy a nagy múltú, hagyomá-
nyaiban a két világháború 
közé visszanyúló gödöllői 
művészeti kolónia – emelte ki 
Kéri Mihály, hozzátéve: re-
méli, méltán került melléjük 
az Érdi Művésztelep, hiszen 
ma már egyre többen szerez-
nek róla tudomást az egész 
országban.

Jelzi ezt az is, hogy épp a 
napokban zárult a bajai főis-
kolán az Érdi Művésztelep 
alkotóinak kiállítása, de ko-
rábban Esztergomban is be-
mutatkozott a csapat, és Du-
naszerdahelyen is részt vett 
egy meghívásos tárlaton, 
amelynek a gerincét az Érdi 
Művésztelep adta.

QQ BE

Végérvényesen a magyar művészeti élet térképén

A M űcsarnokban is bemutatkozott az Érdi Művésztelep

Az ÉrdTV által készített portréfilm a kiállítóterem közepén felállított 
monitoron folyamatosan megtekinthető

A t iltott parcellától a nemzeti sírkertig
Elsőként a biatorbágyi közönség láthatta, majd Viseg-
rád és Veszprém után Érd a negyedik állomása annak 
a vándorkiállításnak, amely az 1956-os forradalom 
utáni megtorlás áldozatainak állít emléket. A Balassa 
János és Bálint Ádám által összeállított tárlatot T. Mé-
száros András nyitotta meg pénteken, az Érdi Galéria 
tetőterében.

„Kiállításunk az 1956-os 
forradalom utáni megtorlás 
áldozatainak kíván emléket 
állítani, a kommunista rend-
szer által kivégzett hősök-
nek, akiknek földi maradvá-
nyait a Rákoskeresztúri új 
köztemető legtávolabbi sar-
kában lévő parcellában, 
konspiratív módon, megalá-

zó körülmények között, jel-
zés nélkül földelték el a Ká-
dár rendszer pribékjei” – 
mutatnak rá a szerzők, akik 
a kiállított történelmi doku-
mentumokon keresztül egé-
szen napjainkig vezetik a 
szemlélőt.

– Február 25-én a kommu-
nizmus áldozataira emléke-

zik majd az ország. Érd ezzel 
a kiállítással hajt fejet a 
mártírok emléke előtt – mu-
tatott rá a polgármester, 
hangsúlyozva: a 301-es par-
cella nemcsak az 1956-os 
forradalmat követő megtor-
lások szimbóluma, hanem az 
egész Kádár-korszaknak – 
ennek a végtelenül aljas 
rendszernek – a mementója 
is.

1989 előtt csak kevesen és 
csak titokban, a rendőrál-
lam erőszakos fellépését 
kockáztatva keresték fel a 
mártírok jeltelen sírjait. A 
rendszerváltás óta azonban 
a nemzeti emlékezet egyik 
kiemelt helye lett – mondta T. 
Mészáros András, hozzáté-
ve: kötelességünk ápolni em-
léküket, hiszen sorsuk fi-
gyelmeztet minden generá-
ciót.

A tablók anyagát Balassa 
János gyűjtötte, s a kiállítás 
koncepcióját is ő készítette, 
míg a grafikai terv és kivite-
lezés Bálint Ádám munkája.

A kordokumentumokat 
felsorakoztató kiállítást tu-
lajdonképpen afféle történe-
lemórának szánta, hiszen a 
kádári rendszernek komoly 

hatása van jelen korunkra 
is. A mai fiatalság azonban 
nemcsak, hogy keveset tud 
erről, de felfogni sem tudja, 
mi mindenen mentek keresz-
tül a szüleik vagy leginkább 
nagyszüleik, s milyen világ 
volt az 56-ot követő évtize-
dekben – mondta lapunknak 
nyilatkozva Balassa János.

Néhány kiadvány a saját 
gyűjteményéből származik, 
ezenkívül a régi, „szamizda-
tos” barátaival, ismerőseivel 

készített interjúkból, a tőlük 
kapott dokumentumokból, 
levéltári kutatásokból és a 
saját emlékeiből állt össze a 
kiállítás anyaga – tudtuk 
meg a tárlat szerkesztőjétől, 
aki hangsúlyozta: minden-
képpen arra törekedett, 
hogy az összes napi politikai 
megítélést kizárja és kifeje-
zetten a történelmi tényekre 
támaszkodó tablósorozatot 
készítsen.

QQ Bálint Edit
A kiállítás koncepcióját Balassa János (balra), grafikai terveit Bálint 
Ádám készítette

A mai fiatalok felfogni sem tudják, mi mindenen mentek keresztül 
szüleik, nagyszüleik



Élőzenés vacsoraest az ÉRDI VIGADÓBAN minden hónap első szombatjánÉlőzenés
Helyszín

ÉRDI VIGADÓ

2030 Érd, Alsó u. 2.

Időpontok
Márciustól

minden hónap első

szombatján

19 órától
3 órányi élőzene

Szünetekben
a pult mögül
Jampi Gaby
nyomja

a Rock and Roll-t

Asztalfoglalás

www.erdivigado.hu

vagy 06 23 360143

Részletek

www.rockymonday.
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/

rockymondayclub
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Egészségpénztári elfogadóhely!
06/30 383 3926 Nyitvatartás:

H-P: 10:00 - 17:30
SZ: 9:00 - 12:00

Egyedi konyhabútorok gyártása
látványtervezéssel és beépítéssel

akár 20% kedvezménnyel.
Blokk konyhák már 59.900 Ft-tól!
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Köl tészet napi rajzpályázat
Immár 29. alkalommal hirdették meg a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár gyermekrészlegének költészet napi 
rajzpályázatát. Az Érdi Tankerület általános iskolás di-
ákjai március 17-ig adhatják be munkájukat az érdi 
Gyermekkönyvtárba.

A diákoknak az a felada-
tuk, hogy a könyvtár által 
megadott listából, illetve az 
iskoláknak kiküldött kis fü-
zetben összegyűjtött, mai 
magyar költők verseiből kell 
kiválasztaniuk az illusztrál-
ni kívánt költeményt.

A gyerekek bármilyen 
rajztechnikát alkalmazhat-
nak: linó, vízfesték, ceruza-, 
szén- vagy tusrajz, pasztell- 

és zsírkréta, esetleg selyem-
festés, mozaik és más egyéb, 
ami számukra kedves vagy 
amiben a legjobbak. Egy pá-
lyázó legfeljebb három rajz-
zal jelentkezhet. A munká-
kat A3-as méretben, fehér 
kerettel ellátva, legkésőbb 
március 17-ig kell eljuttatni a 
Gyermekkönyvtárba. Feltét-
lenül tüntessék fel minden 

pályamű hátulján a szerző 
nevét, iskoláját, osztályát, a 
felkészítő tanár nevét és per-
sze az illusztrált vers címét 
és költőjét.

A szakmai zsűri két kate-
góriában, korosztályonként 
bírálja el a beérkezett mun-
kákat. Az alsósok legjobbjai 
különdíjban részesülnek, 
míg a felsősök a fődíjért, a 
vándorserlegért küzdenek.

Ahogy minden évben, idén 
is kiállítják a díjazott és kü-
löndíjas i l lusztrációkat, 
amelyek egész évben díszí-
tik majd a Gyermekkönyvtár 
falait. A költészet napi rajz-
pályázat eredményhirdeté-
sére április 12-én 15 órakor 
kerül sor az érdi Gyermek-
könyvtárban, a Hivatalnok 
utca 14-ben. n B. ÁBrahÁm

Egy korábbi díjazott, Kovács Vince alkotása
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• az a célunk, h
ogy egyre

többen éljenek segély he
lyett munkából

• azt is el kell ér
nünk, hog

y mindenkine
k megérje dolgozni

• ennek érdekébe
n januártól

25 százalék
kal nő a szakmunkás minimálbér

25%-KAL NŐ A SZAKMU
NKÁS MINIMÁL
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAMOK

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!” BÉRLET III/1.
Hyppolit a lakáj – vígjáték két 
részben
A 3 alkalmas bérlet ára 7000 Ft, alkalmi 
belépőjegy 2800 Ft
Február 19-én, vasárnap 15 órakor

„MICIMACKÓ SZÍNHÁZ” BÉRLET III/1.
Farsangnapi kutyabál a Csurgó 
zenekarral
10 órakor óvodai csoportoknak, 14 órakor 
kisiskolai csoportoknak
A megmaradt üres helyekre egyéni jegye-
ket árusítunk 800 Ft/fő áron
További információ: Czinderné Bea  
06 30 597 8823
Február 20-án, hétfőn 10 és 14 órakor

ÉRDI DUMASZÍNHÁZ
Vihar a biliben
Kovács András Péter önálló estje
Belépő 2900 Ft.
Február 21-én, kedden 19 órakor

GYERMEK AGYKONTROLL
Tanfolyam Kovács Erika vezetésével
További információ Czinderné Bea  
06 30 597 8823.
Február 25–26-án, szombat-vasárnap 
9–16 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Munkások
Hancsovszki János fotókiállítása
Megtekinthető március 6-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Jártamban, keltemben
Balogh István fotográfiái
Megtekinthető február hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Tamaskáné Jakab Margit textilki-
állítása
Megtekinthető március 13-ig

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
A kristályok és azok jótékony ha-
tásai
Előadó Pataki József
Február 20-án, hétfőn 17 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
December 1-jétől március 31-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
17.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Transzpireneusi vándorlás a Földkö-
zi-tengertől az Atlanti-óceánig
Radics Tamás geológus előadása
Február 28-án, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

FELNŐTTKÖNYVTÁR
PROGRAM
Gyógynövényes házipatika 1.
Gyakori megbetegedések természetgyó-
gyászati kezelése
Előadó Papp Orsolya
Február 23-án, csütörtökön 17 órakor
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
Az amerikai irodalom gyöngyszemeiből
Március 1-jéig
KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó: Folt hátán folt 1.
Rónyainé Varga Tünde patchwork techni-
kával készített lakástextiljei
Megtekinthető március 8-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Baba-mama klub
Vezeti Tóth Andorné Tímea
A helyek korlátozott száma miatt előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Február 24-én, pénteken 10 órakor
Meseszombat Némedi-Varga  
Tímeával
Farsangi mese és jelmezbál
Minden jelmezbe öltözött gyermeket 
apró ajándékkal várunk!
Február 25-én, szombaton 10.30 órakor
FOGLALKOZÁS
Medvenapok
Február hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Tél végi népszokások
Balázsolás, farsang stb.
Február hónapban
ZENEI KLUB
Vendég Győri Noémi fuvolaművész
Beszélgetőtárs Lehotka Ildikó
Február 16-án, csütörtökön 17 órakor

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

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

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

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig

VERNISSZÁZS
Félúton – Kalocsai Enikő kiállítása
Megnyitja Lóska Lajos művészettörté-
nész. Közreműködik Winand Gábor sza-
xofonon
Február 24-én, pénteken 18 órakor

KIÁLLÍTÁS
Téli Tárlat 2017
Érd és vidéke képzőművészeinek kiállí-
tása
Megtekinthető február 18-ig
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Február 20., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság 
Érd–Siófok KC

21:40 Élő örökségünk  15/13. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  bibliai Szabadegyetem    

90/33. rész 
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó
  0:40 Tűzijáték

Február 21., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi labdarúgó  

Magyar Kupa
  Érdi VSE–FC Ajka
21:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
22:35 Mozgás
 sportmagazin
23:05  Műábránd 
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Február 22., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  bibliai Szabadegyetem    

90/34. rész 
21:00 Herkules
  kalandfilm, 1983
 R: Luigi Cozzi 
22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

Február 23., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 86. rész
20:00 50 éves a Lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny
22:15 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!                                                                                                                                
22:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

Február 24., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Az Érdi Művésztelep 2016 
20:00 Sztárportré 86. rész 
20:30  emigráns tudósok négy világré-

szen
21:20 Ütőerő
 krimi, 1975
 R: Mark J. Gordon
22:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

23:05 Mozgás
 sportmagazin
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó
  0:05 Tűzijáték

Február 25., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 62. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Herkules
  kalandfilm, 1983
 R: Luigi Cozzi 
22:40  bibliai Szabadegyetem    

90/34. rész 
23:40 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:10 Tűzijáték

Február 26., VASárNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Ütőerő
 krimi, 1975
 R: Mark J. Gordon
22:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
22:45 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:15 Tűzijáték

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 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása  
 előző heti 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 A tudomány mai állása  
 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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

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.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Hagyományőrző Sváb batyus bálunkra,
amelyet a Finta Rendezvényteremben tartunk

(Érd, Velencei út 29.),
2017. február 25-én, 1900 órakor.

A belépőjegy ára: 2000 Ft/fő
Fellépők:

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
Marianum Általános Iskola néptáncos csoportja

Rosenbrücke Énekkar
Sankt Martin Német Nemzetiségi Tánccsoport

Szigetszentmárton
Zene: LohrKapelle zenekar

Szervező: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jegyek igényelhetők: Eszes Máriánál: 30/336-4004
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a„Közszolgálati tisztviselőkről szóló”2011. évi CXCIX. törvény 1( § .45( bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉrdMegyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

CSOPORTVEZETŐI
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Alsó utca 1-3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: 29/2012.
(III. 7.( Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. és
32. pont.
Ellátandó feladatok:
• városfejlesztési, beruházási feladatok-

kal kapcsolatos egyeztetés, közremű-
ködés;

• közlekedési,- útügyi és forgalomtech-
nikai feladatok végrehajtásának koor-
dinálása;

• vízügyi igazgatási feladatokkal kapcso-
latos döntés-előkészítésben közremű-
ködés;

• az iroda feladatkörével kapcsolatos
közgyűlési és bizottsági előterjesztések,
döntések előkészítése, döntések végre-
hajtásában való közreműködés;

• önkormányzati beruházással
kapcsolatos projekt adatlapok
folyamatos vezetése;

• az iroda feladatkörébe tartozó városi
beruházások, fejlesztések, pályázta-
tások előkészítésben, lebonyolításban
közreműködés;

• beszerzések során az igényfelmérés,
piackutatás, becsérték megállapítás
feladatainak ellátása, szerződések elő-
készítése;

• közbeszerzési eljárás esetén együttmű-
ködés az eljárásban résztvevőkkel;

• az önkormányzati költségvetési rende-
let tervezéséhez, az iroda feladatkörét
érintő részletes költségvetési javaslat
készítése;

• az önkormányzati tulajdonú forgalom-
képes vagyonelemek, önkormányzati
intézmények vagyonüzemeltetési, ál-
lagmegőrzési, karbantartási feladatai.

Amunkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: az ellátandó feladatoknál kerül
feltüntetésre.
Amunkakör betöltője irányítása alá tar-
tozó szervezeti egységekmegnevezése:
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek szá-
ma: 9 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint ÉrdMegyei JogúVáros Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett építész-, épí-

tő-, kertészmérnök szakmacsoportokba
tartozó, gazdaságtudományi, agrár,
szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség, vagy

• felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és környezetvédelmi, vízügyi, település-
fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés, vagy

• felsőoktatásban szerzett közszolgálati,
gazdaságtudományi, természettudo-
mányi, bölcsészettudományi, társa-
dalomtudományi, hittudományi, jogi,
műszaki szakképzettség, vagy

• felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy
kormányablak ügyintézői vizsga;

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vagyonüzemeltetési feladatok ellátásá-

ban szerzett gyakorlat,
• hatósági feladatok ellátásában való

gyakorlat,
• közigazgatásban hasonló területen

szerzett vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező-

készség,
• precizitás, megbízhatóság, jó elemző-

készség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.( Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítvány, okle-

vél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2017. már-
cius. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 22. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Molnár Zoltán
nyújt, a 06 23 522 300/276-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei

Jogú Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.(. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14//2017., valamint a munkakör
megnevezését: csoportvezető;

• személyesen dr. Kertész Orsolya, Bartos
Beatrix részére, Pest megye, 2030 Érd,
Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. február 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1(

bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány;

• a kinevezés határozatlan időre szól, 6
hónapos próbaidő kikötésével;

• Kttv. 129. § (2( bekezdése:„Vezetői
kinevezést csak felsőfokú iskolai
végzettségű, jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól
adott, a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium teljes körű mentesítésével
rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”

• Kttv. 129. § (3( bekezdése:„A (2(
bekezdéstől eltérően, ha a vezetői
kinevezéskor a kormánytisztviselő
nem rendelkezik jogi vagy közigazga-
tási szakvizsgával, azt a kinevezéstől
számított 2 éven belül le kell tennie.
Ha a szakvizsga kötelezettségét e
határidőn belül a kormánytisztviselő
számára felróható okból elmulasztja,
kormányzati szolgálati jogviszonya
e törvény erejénél fogva megszűnik.
A közigazgatási szakvizsga letételére
nyitva álló határidőbe nem számít bele
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli
szabadság vagy a keresőképtelenség,
továbbá a 30 napot meghaladó kikül-
detés időtartama.”
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FEL HÍVÁS Az AVArégEtéS SzAbÁLyAinAk bEtArtÁSÁrA
érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.

érd Város Önkormányzat képviselő-testületének az ingatla-
nok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulla-
dékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (Vii. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:

•	 Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és 
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.

•	 Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék).

•	 A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt 
ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőbe-
rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, 
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

•	 A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.

•	 A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédel-
mi előírások betartásával elégethető.

•	 Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén min-
den év

február 15. és április 30.,  
valamint október 15. és november 30. között  

engedélyezett.

•	 Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző na-
pon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti 
időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

•	 Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hit-
életi középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 
100 m-es körzetében munkanapokon 18.00 óra előtt, valamint 
hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar 
és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére 
csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor 
kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (Xi. 7.) önkormányzati 
rendelet alapján

50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság,

illetve természetes személy esetén 200 000 Ft-ig,

jogi személy esetén 1 000 000 Ft-ig terjedő

közigazgatási bírság szabható ki.

kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elő-
írásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdeké-
ben – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
aCsuka Zoltán Városi Könyvtár

IGAZGATÓ (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan időre szóló közalkalmazotti
kinevezés.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Amunkakör megnevezése: könyvtáros.
A vezetői megbízás időtartama: 2017.
április 2-ától 2022. április 1-jéig.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatal-
nok u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
beosztással járó lényeges feladatok:
• a pályázatban kidolgozott vezetői prog-

ram és a fenntartó által jóváhagyott
éves munkaterv alapján történő fel-
adatellátás;

• a könyvtári gyűjtemény és könyvtári
szolgáltatások helyi igényeknek meg-
felelő alakítása, a könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári
állomány feltárása, megőrzése,
védelme, közhasznú információs
szolgáltatás nyújtása, helyismereti
információk és dokumentumok
gyűjtése,más könyvtárak állományának
és szolgáltatásainak elérése, illetve ezen
feladatok magas színvonalon történő
ellátása;

• az intézmény rendeltetésszerű és gaz-
daságos működésének biztosítása;

• együttműködés a fenntartó illetékes
szervezeti egységeivel;

• együttműködés a város intézményeivel,
a kulturális tevékenységet végző civil
szervezetekkel;

• a munkáltatói jogok gyakorlása az in-
tézményben;

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a„Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.

törvény, az annak végrehajtásáról szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint
az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában
működő közművelődési és közgyűjteményi
intézményekben dolgozó közalkalmazot-
tak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008.
(II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség és

szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsga, vagy főis-
kolai könyvtárosi képzettség;

• felsőfokú szakirányú végzettségnek és
szakképzettségnek vagy a felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgának
és egyben az intézmény alaptevékeny-
ségének megfelelő jogviszonyban leg-
alább öt éves szakmai gyakorlattal való
rendelkezés;

• idegennyelv-ismeret;
• büntetlen előélet, illetve annak ténye,

hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi
intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt;

• a beosztás ellátásához szükséges ma-
gyar nyelvtudás;

• magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú egyetemi végzettség;
• Intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

• a végzettséget igazoló okiratok egysze-
rű másolata;

• a jogszabályban meghatározottak sze-
rinti szakmai gyakorlatot igazoló okira-
tok egyszerű másolata;

• szakmai önéletrajz;
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezeté-

si program a fejlesztési elképzelésekkel;
• a kulturális szakemberek szervezett

képzési rendszeréről, követelményeiről
és a képzés finanszírozásáról szóló ren-
delet szerint akkreditált, államháztar-
tási, könyvtári minőségügyi és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyam elvége-
zését tanúsító okirat egyszerűmásola-
ta, vagy az annak elvégzésére irányuló
szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi
mentesülés esetén amentesülés alapjá-
ul szolgáló okiratok egyszerű másolata;

• idegennyelv-ismeret igazolásához álla-
milag elismert komplex típusú nyelv-
vizsga-bizonyítvány vagy azzal egyen-
értékű okirat, vagy szakmai gyakorlat
külföldi teljesítéséről szóló igazolás egy-
szerű másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak megkéré-
séről szóló postai feladóvevény máso-
lata;

• pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalásáról.

Amegbízás kezdő időpontja:
2017. április 2.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 3.
A pályázat benyújtásának helye, módja:
a pályázatot mellékletekkel együtt, három
nyomtatott példányban és elektronikusan
kérjük benyújtani postai úton ÉrdMegyei Jogú
Város Önkormányzat Polgármesterének cí-
mezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), vagy elektronikus
úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda veze-
tője részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen
keresztül. A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 14/3943/2017., valamint a pályázat
megnevezését: könyvtár igazgató. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt
Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügy-
intéző nyújt a 06 23 522 349 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:
• a pályázót a pályázati határidő lejártát

követő huszonegy napon belül a kineve-
zési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a be-
töltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg;

• a szakértői bizottsági meghallgatást
és véleményezést követően Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Köznevelési
és Művelődési Bizottsága személyesen
is meghallgatja a pályázót;

• a szakértői bizottság írásba foglalt vé-
leményét mérlegelve, a Köznevelési
és Művelődési Bizottság javaslatára a
végleges döntést Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése hozza meg a benyújtási ha-
táridőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének március
havi rendes ülése.
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Az Érdi Szivárvány Óvoda
a„Közalkalmazottak Jogállásáról szóló”1992.

évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 1 fő.
Amunkavégzés helye: az Érdi Szivárvány Óvoda Meseház
Tagóvodája, 2030 Érd, Gyula utca 33-37.
Amunkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása. A 3-7 éves korú
gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel.
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:

• főiskola, óvodapedagógus,
• felsőfokú iskolai végzettség,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztő peda-
gógusi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából

figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzett-
ségeket igazoló okiratok másolata,

• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Amunkakör betöltésének időpontja: 2017. március 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.
A pályázat benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda

címére (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) megküldésével.
A borítékon fel kell tüntetni:„óvodapedagógus”;

• személyesen Simonics Gabriella intézményvezető
részére.

A pályázat elbírálásánakmódja, rendje: intézményve-
zető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 01.
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KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,  

0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:

Intézményvezető:  20/231-6273

Utcai szociális munkás: 20/376-5363

Kríziskoordinátorok: 20/576-9021

 20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561

Mentő: 30/466-0074

Polgárőrség: 30/621-2596

Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a gondozást-ápolást igénybe

vevő személyek önálló életvite-
lének fenntartása, saját lakókör-
nyezetükben történő biztosítása;

• a speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával
területi gondozási feladatok
ellátása;

• személyes higiénével kapcsola-
tos feladatok, a gondozási kör-
nyezetében végzett feladatok,
élelmezés, egészségügyi ellátási
feladatok.

Illetmény és juttatások: az illet-
ménymegállapítására és a juttatásokra
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, általá-

nos ápoló és asszisztens, szociá-
lis gondozó ápoló OKJ;

• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs

levél;
• iskolai végzettséget igazoló bi-

zonyítványmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány;
• hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. március 8. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23
520 362-os telefonszámon.
Apályázatokbenyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak a

Szociális Gondozó Központ - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).

• Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/243/2017,
valamint a munkakör megneve-
zését: házi gondozó;

• elektronikus úton, Demjén
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen
keresztül;

• személyesen Demjén Szilvia
részére, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag

a megjelölt végzettséggel le-
hetséges;

• az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt

• azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve
a pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. március 13.
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Pályázati felhívás
HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

ÉrdMegyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában,
területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város
4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi
körzetének ellátása területi ellátási kötele
zettséggel, vállalkozás formájában, az ön
kormányzattal kötött feladatellátási szerző
désben rögzített feltételekkel. A városban
a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot
gazdasági társaságműködteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly
u. 47. sz. alatti rendelő. Érd megyei Jogú Város
Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal
döntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingat-
lanon új egészségügyi szolgáltató épület megva-
lósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról,
amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi
gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett
időpontja 2018. év.
A jogviszony időtartama: A feladatellátási
szerződés ötéves időtartamra szól, amely kérelem-
re meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiség
használatát. A rendelő használatával felme-
rülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal
kötött szerződés alapján – a praxisjog
jogosultját terheli.

• Érd Megyei Jogú Város Önkormány
zata a nyertes pályázót támogatási
szerződés keretében havi 300 000
Ft támogatásban részesíti egy éven
keresztül az OEPfinanszírozáson felül.
A nyertes pályázó a támogatás össze
gét a praxis működtetésére, eszközök,
berendezések, műszerek beszerzésére
használhatja fel.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékeny-
ségről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtá-
sáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rende-
letben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
• Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakor-

vosi képesítés;
• Büntetlen előélet;
• Cselekvőképesség;
• Magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat
kell mellékelni:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettsé-

get tanúsító okiratok hiteles másolata;

• egészségügyi alkalmasságot igazoló ok-
mány másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy az annak megkéréséről
szóló postai feladóvevény másolata azzal,
hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak
az okirattal már rendelkeznie kell;

• szakmai önéletrajz;
• nyilatkozat a praxis vállalkozási formában

történő működtetéséről;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra

vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerjék, és abba betekinthessenek;

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata
elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy hozzájá-
rul a nyilvános tárgyaláshoz;

• a pályázó nyilatkozata, hogy praxisenge-
déllyel nem rendelkezik. Amennyiben a
pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, ak-
kor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtásának határidejét követő köz-
gyűlés ülése. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat benyújtásánakmódja: A pályázatot
egy példányban, zárt borítékban, postai úton
(vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormány-
zata részére, T. Mészáros András polgármesternek
címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni:„Házi gyermekorvosi
körzet pályázat”.
A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerző-
dés megkötését követően, az egészségügyi tevé-
kenység folytatására vonatkozó praxisengedély
alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés hatályba
lépését követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás
Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon mun-
kaidőben vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.
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Szelektív hulladékgyűjtő 
járatok 2017-ben

GYŰJTÉSI NAPOK
2017.02.20; 2017.03.20; 2017.04.17; 2017.05.15; 2017.06.19; 

2017.07.17; 2017.08.21; 2017.09.18; 2017.10.16; 2017.11.20; 
2017.12.18.

UTCALISTA
Aba; Ábel; Ádám; Ágoston; Ajtony; Ákos; Aladár; Álmos; 

András; Antal; Ányos; Árpád; Attila; Balatoni; Diósdi 6-tól 
végig; Diósdi 11-től végig; Magdolna; Mályva; Marcella; 
Margaréta; Margit; Mária; Márta; Matild; Mécsvirág; Me-
lánia; Muskátli; Napvirág; Nárcisz; Natália; Nefelejcs; 
Nóra; Nőszirom; Orchidea; Orgona; Őszirózsa; Pemetefű; 
Pipacs; Poprád; Porcsinrózsa; Puszpáng; Rába; Rábca; 
Rákos; Rebarbara; Repkény; Rezeda;Ricinus; Rima; Ró-
zsa; Sajó; Sárd 2-40; Sárd 1-29; Sárvíz; Sebes; Séd; Sió; 
Szalajka; Szalvia; Szamos; Szarkaláb; Szegfű; Szinva; Tó 
köz; Tulipán; Viola.

GYŰJTÉSI NAPOK
2017.02.21; 2017.03.21; 2017.04.18; 2017.05.16; 2017.06.20; 

2017.07.18; 2017.08.15; 2017.09.19; 2017.10.17; 2017.11.21; 
2017.12.19.

UTCALISTA
Apály; Aranyos; Árva; Barca; Béga; Berettyó; Berezna; 

Bodrog; Budafoki; Csele; Csermely; Dagály; Dráva; Duna; 
Ér; Erna; Forrás tér; Galga; Garam; Hanság; Hernád; Ho-
moród; Hortobágy; Ipoly; Kapos; Kerka; Körönd tér; Kőrös; 
Küküllő; Laborc; Lajta; Láp; Lapály; Latorca; Lendva; Mar-
cal; Maros; Meder; Morva; Mura; Nádas; Néra; Nyárád; 
Nyitra; Olt; Ondava; Patak; Sárd 42-től végig; Sárd 31-től 
végig; Sás; Sulák; Száva; Talabor; Tállya; Tarcal; Tárna; 
Temes; Terasz; Tétényi; Tisza; Topoly; Túr; Túróc; Visó; 
Zagyva; Zala; Zápor; Zuhatag; Zsil; Zsilip; Zsitva.
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Érd kiváló sportolói és sportcsapatai

Egy ütt a dobogón táncosok, úszók és sportlövők
A Polgárok Háza közgyűlési termében adta át hétfőn T. 
Mészáros András, Érd polgármestere és Havril Károly 
sportreferens a 2017-es év Érd Kiváló Sportolója és Érd 
Kiváló Sportcsapata díjait.

Hogy mivel érdemli ki egy 
utánpótláskorú versenyző a 
kiváló sportoló díjat, azt a 
tizenéves Révész Alícia, a 
Fulldance Tánc Egyesület 
junior bajnoka talán tudtán 
kívül mondta ki, amikor a 
csapatok díjazása után, de 
még az egyéni elismerések 
átadása előtt megkérdezte: 
„Meddig tart a szünet? 
Edzésre kell mennem”.

Ez tökéletesen mutatja, 

hogy egy sportoló mennyire 
eltökélt, igaz, az ilyen meg-
nyilatkozás nem kritériuma 
az elismerésnek. Ahhoz 
egyéniben válogatottság, 
csapatban pedig országos 
bajnokságon vagy diákolim-
pián elért dobogós helyezés 
szükséges.

– Második éve nálunk van 
a B-kategóriás legjobb tol-
laslabdacsapatnak járó díj 
és serleg. Tavaly tizenhét 
sportolónk vett részt, most is 
meg tudtuk szerezni ezt, mi-
után az iskolák indulóinak 
pontszámait összeadták, így 
ismét megkaptuk ezt a díjat, 
amelyben mindenki teljesít-
ménye benne van” – fogal-
mazott Tinka Lajos, a Bat-
thyány testnevelője, tollas-
labdaedzője.

Barócsai Petra a meden-
cében elért kiváló eredmé-
nyek mellett a parton is te-
mérdek díjat kap, hiszen 
nemrég Pest megye közgyű-
lésétől megkapta az év után-

pótlás női sportolója díjat is. 
– Nagyon jó érzés, ennek is 
ugyanúgy örülök, mint a töb-
bi díjnak. Hatalmas örömöt 
okoz. Sokat dolgoztam ezért 
az ifi Európa-bajnokságon 
és az országos bajnokságo-
kon – mondta.

Tátrai Nikolett, a Delta 
RSE Érd feltörekvő, tehetsé-
ges játékosa Tóth-Lakits 
Petrával a junior strandröp-
labda-válogatottban bizo-

nyíthatott, de a klubcsapatá-
ban is sikerekre tör. – Örü-
lök, hogy az ilyen elismeré-
sek által van látszatja a 
munkának. A strandröplab-
dában országos második he-
lyezett lettem, valamint az 
ifjúsági kupában bejutot-
tunk a legjobb tizenkét csa-
pat közé, ami nagy ered-
mény most. Nagyon motivál-
nak az ilyen díjak – szögezte 
le a röplabdázó, akinek test-
vére, Zsanett a Delta mini 
csapatának tagjaként ka-
pott díjat.

Tátrai Nikoletthez hason-
lóan Fodor Enikő, a Száz-
halombattai Lövészklub 
sportlövője, az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat diák-alpol-
gármestere is úgy véli, na-
gyon motiváló a díjazás, hi-
szen ezzel elismerik a min-
dennapokban befektetett 
munkájukat. – Már négy éve 
űzöm ezt a sportágat, tavaly 
az országos bajnokságon 
harmadik lettem, ezenkívül 

rengeteg csapateredmé-
nyünk is van. A mostani 
százhalombattai ob-n csa-
patban harmadik helyet ér-
tük el. Az ob-n elért egyéni 
bronzérmem a legjobb, de 
vannak megyei első, diák-
olimpiai aranyérmeim is – 
ismertette eredményeit Fo-
dor Enikő, aki a tízméteres, 
negyvenlövéses légpisztoly-
ban országos bajnoki bronz-
érmes lett tavaly. – Idén egy 
kicsit háttérbe szorult a lö-
vészet az Ifjúsági Önkor-
mányzat és a tanulmányaim 
miatt is, de legalább egy hé-
ten kétszer eljutok edzésre 
– mesélte idei időbeosztását 
Enikő.

A díjazottak között csa-
patban az Érdi Kyokushin 
Kai Karate Egyesület kata-
csapata (formagyakorlat), a 
Delta Röplabda SE Érd or-
szágos mini kupát nyert csa-
pata, a Batthyány Sportisko-
lai Általános Iskola (és az 
Érdi VSE) diákolimpiai B-
kategóriás bajnokcsapata, a 
Masters A k robat i kus 
Rock’n’Roll SE DOLCE Vita 
junior nagyformációja, az 
Érdi Torna Club magyar baj-
nok fiú párosa, az Érdi Base-
ball és Softball Team SE In-
dians együttese, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
B33-as diákolimpiai bajnok 
egysége volt érdekelt.

Az egyéni díjakat a len-
gyelországi korosztályos Eu-
rópa-bajnokságon ezüstér-
mes, magyar bajnoki dobo-
gós Ercsényi Dária (Érdi 
Kyokushin Kai Karate Egye-

sület), a diákolimpiai arany-
érmes súlylökő Rafael Dá-
vid (Móra Ferenc Általános 
Iskola), a válogatott strand-
röplabdázó Tátrai Nikolett 
(Delta RSE Érd), az országos 
serdülő bajnok cselgáncsozó 
Szilágyi Koppány (Benta 
SE), a tollaslabda diákolim-
piai bajnok Bugyenszki Ad-
rienn (Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Isko-

la), az országos bajnoki 
ezüstérmes sportlövő Fodor 
Enikő (Százhalombattai Lö-
vészklub), az ifjúsági úszó 
Európa-bajnokságon egyéni-
ben ezüst-, váltóban arany-
érmes úszó Barócsai Petra 
(Érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola), a magyar bajnok 
Korpás Petra (Masters SE), 

a 200 méter pillangón kor-
osztályos Európa-bajnoki 
aranyérmes Milák Kristóf 
(Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft.), az Érdi Spartacus bir-
kózója, Nagy Krisztián 
(Csanádi Árpád Általános 
Iskola, Sportiskola és Közép-
iskola), a diákolimpiai ezüst-
érmes sportlövő Bakonyi 
Nóra (Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium), a korosz-

tályos válogatott tollaslabdá-
zó Dulcz Zsombor (Fehérvár 
Badminton SE), és testvére, 
a szintén válogatott Dulcz 
Bende (Seregélyesi Pelikán 
DSE), valamint a már emlí-
tett junior bajnok táncos, Ré-
vész Alícia (Fulldance Tánc 
Egyesület) kapták meg.

QQ Domonkos Bálint

Egymásért is izgultak a fiatal sportolók, edzőik és tanáraik

Fodor Enikő diák-alpolgármester és sportlövő veszi át a díjat T. Mé-
száros András polgármestertől

A Delta Röplabda SE Érd országos mini kupát nyert csapata  (Fotók: Boros Sándor)
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Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

telefonszámokon, illetve e-mail 
címen tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Birkózóbál
Az Érdi Spartacus SC életében közel negyvenéves 
hagyománya van a farsangi bálnak. Idén február 11-
én gyűltek össze a klub jelenlegi és korábbi verseny-
zői, családjaik és baráti körük, hogy együtt mulassa-
nak és megünnepeljék a legjobb eredményt elért bir-
kózókat.

– A birkózóbál attól egye-
di, hogy családias jellegű, 
hiszen gyerekeket, szülő-
ket egyaránt meghívunk, 
és azok is, akik már nem 
birkóznak, örömmel vissza-
járnak a báljainkra. A mu-

latságon értékeljük az el-
múlt évet is: a korosztályon-
kénti rangsorban elsők, il-
letve a nemzetközi verse-
nyeken érmet szerzett ver-
senyzők kupát kapnak, a jól 
szerepelt versenyzőink ok-
levelet vihetnek haza – 
mondta lapunknak Tar Mi-
hály, hozzátéve: támogató-
iknak emléklappal köszö-
nik meg a munkájukat.

A hagyományos, jó han-
gulatú mulatságon körülbe-
lül háromszázan vettek 
részt – természetesen nem 
csupán birkózók. Jelen volt 
T. Mészáros András polgár-
mester, dr. Aradszki And-

rás (Fidesz–KDNP) állam-
titkár, országgyűlési képvi-
selő, valamint a szumó-, il-
letve birkózószövetség kép-
viselői, és több városi sport- 
és civil egyesület vezetői, 
önkormányzati képviselők 
és az egyesület támogatói – 
mindazok, akik valamilyen 
módon kötődnek a birkózók 
nagy családjához.

QQ Á. K.

Par kvárosi maskarák

A Szociális Gondozó Központ munkatársa, Telek Szabina Kinga és 
kollégája szervezésében a Parkvárosi Közösségi Házban február 10-
én délután álarcokat készítettek a farsangi mulatsághoz.  
A résztvevők az elkészült álarcokat hazavihették, akárcsak a kapott 
élményeket, amelyeket szép emlékekként őrizhetnek magukban

Kupával, illetve oklevéllel jutalmazták a legjobb versenyzőket

Hogyan tovább, népdalkör?
Január végi számunkban hírt adtunk róla: a civil szerve-
zetekre vonatkozó jogi változások miatt az Érdi Bukovi-
nai Székely Népdalkör csak akkor részesülhet támoga-
tásban, ha csatlakozik egy egyesülethez vagy ő maga 
válik egyesületté.

Lapunk értesülései sze-
rint a negyvenöt esztendeje 
működő népdalkör az Érdi 
Bukovinai Székelyek Egye-
sületéhez csatlakozott, 
amelynek elnöke, Domokos 
Gyula tudósítónknak úgy 
nyilatkozott: a kórus vezeté-
sét Barta Viktória átadta 
Kóka Rozáliának, a népdal-
kör korábbi vezetőjének.

Cikkünk megjelenését kö-
vetően Barta Viktória meg-
kereste lapunkat, s közölte: 
az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör mintegy kilenc 
tagja csatlakozott az egye-

sülethez, ugyanakkor voltak 
olyanok, akik e lehetőséggel 
nem szerettek volna élni, s 
mivel érkeztek hozzájuk új 
tagok is, már tizenketten 
vannak azok, akik önállóan 
kívánnak működni.

– Úgy gondolom, mi ma-
gunknak kell létrehoznunk 
egy egyesületet. Az ezzel 
kapcsolatos első lépéseket 
már megtettük. Kóka Rozáli-
ának a népdalkör vezetését 
nem adtam át, és a tizenkét 
taggal eleget teszünk a ko-
rábbi meghívásoknak – 
mondta lapunknak Barta 

Viktória, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: 2014 májusá-
ban kérték fel a népdalkör 
vezetésére, megbízatása 
2017. január 31-én járt le. – 
Amíg hivatalosan nem bíznak 
meg új vezetőt, addig vezetem 
a népdalkört – hangsúlyozta.

Domokos Gyula erre úgy 
reagált: az Érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör január-
ban – a jogi változások miatt 
– feloszlott; az újjáalakult és 
az egyesület égisze alatt mű-
ködő népdalkör vezetőjévé 
Kóka Rozáliát választották 
a tagok még januárban, és 
azóta a próbák folyamato-
san zajlanak.

– A népdalkör hét tagja 
egyébként alapítója egyesü-
letünknek – zárta szavait az 
elnök. Q Á. K.

Érdi siker a mesemondóversenyen

Kár pát-medencei Liliomok
Zsámbokon rendezték meg a hétvégén az 5. Kárpát-me-
dencei Liliomok szavaló- és mesemondóversenyt, ame-
lyen szép érdi siker született. Mozol Katalin, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gimnázium tanulója korosztá-
lyában a második helyet szerezte meg.

Egyszer volt, hol nem volt, 
amikor Bíró Endre helyi la-
kos gondolt egyet, illetve egy 
nagyot álmodott és létrehoz-
ta ezt a versenyt, ami öt év 
alatt kinőtte magát és a 
zsámboki művelődési házat, 
amely dugig telt erre az al-
kalomra. A részt vevő általá-
nos iskolások száma is évről 
évre nő – idén félszázan ne-
veztek –, jöttek gyerekek a 
Felvidékről, Erdélyből és 
Kárpátaljáról is.

S Érdről, igaz, csak egy 
diáklány, Mozol Katalin, 
aki mindjárt egy második 
hellyel távozhatott a „nem-
zetközi” szavaló- és mese-
mondó-találkozóról. Az érdi 
Gárdonyi Géza Általános 
Iskola negyedikes tanulója 
Lázár Ervin Négyszögletű 
kerek erdő című meséjének 
részletét adta elő olyan si-
kerrel, hogy előadását a kö-
zönség nagy tapssal, a zsűri 
pedig – amelyben neves 
szakemberek ültek, Kalász 
Márton Kossuth-díjas költő, 
az est díszvendége, Csomor 
Ágnes színművész, az érdi 
énekművész és zenepedagó-
gus Szóka Júlia, valamint 
Vesztergám Miklós tároga-
tóművész – második hellyel 
jutalmazta.

– Annyira szépen mond-
tad, hogy látszik rajtad, na-

gyon szereted a meséket és a 
verseket – jegyezte meg a 
díjátadón Kalász Márton 
költő, mire a tízéves Mozol 
Katalin azt válaszolta, hogy 
különösen Lázár Ervin ver-
seit és meséit szereti.

– Már többször indultam 
mesemondóversenyen, Ér-
den és területin is, amelye-
ken különféle helyezéseket 

értem el – mondta. – Ebben a 
hónapban is indulok 22-én, 
az Érdligeti Általános Isko-
lában rendezendő városi me-
semondón, ahol a másik 
nagy kedvenc írómtól, Csu-
kás Istvántól a Sánta kutyát 
adom elő.

– A vers és a mese jelen 
van mindennapjainkban, si-

mogatja a lelkünket, könnye-
ket, mosolyt fakasztanak. 
Így volt ez most is, öröm volt 
látni a gyerekek arcán, a 
csillogó szemeken, a moso-
lyukon, hogy nagy irodalom-
barátok, élvezik a verselést 
és a mesemondást, s ezt át-
ragasztották a nézőkre is – 
ezekkel a szavakkal zárta a 
többórás programot a fő-
szervező Bíró Endre, aki ne-
künk elmondta, hogy abban 
is bízik, jövőre még több érdi 
tanuló méretteti meg magát 
az egyre rangosabb Kárpát-
medencei versenyen.

Szóka Júlia pedig – aki itt 
minden évben zsűritag – 
megjegyezte, jó látni, hogy 
valóban évről évre növek-
szik az indulók száma, de 
szeretné, ha jövőre Érdről 
még többen neveznének, 
mert igen hangulatos és ní-
vós ez a rendezvény.

QQ (temesi)

Mozol Katalin Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című meséjének 
részletét adta elő
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Hirdessen Ön is az Érdi Újságban! 
érd megyei jogú Város  
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ingyenes hetilapjában  

25 300 példányban 
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telefon: 06-23-520-117
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Cigánysorsok
Milyen volt a cigányok sorsa az eltelt évszázadok 
alatt? Mit tettek hozzá egy-egy nép kultúrájához, mi-
lyen mesterségeket honosítottak meg és milyen jövő 
vár, várhat a mai cigány fiatalokra?

Ezeket a kérdéseket segí-
tett megválaszolni az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Ál-
talános Iskola hetedikes 
diákjainak Balog Elemér 
író, zenész, aki a Boldog Ce-
ferino Alapítvány által 
szervezett iskolai érzéke-
nyítő program 
keretében tartott 
rendhagyó órát a 
diákoknak feb-
ruár 13-án.

– Ötödik éve 
járjuk az iskolá-
kat ezzel a prog-
rammal, minden-
féle díjazás nél-
kül, társadalmi 
munkában. Cé-
lunk, hogy a gye-
rekek egymás 
mellett élését 
elősegítsük és a 
tanulás fontossá-
gára felhívjuk a figyelmet, 
saját tapasztalataink alap-
ján – mondta lapunknak 
Balog Elemér. A Százha-
lombattán élő író, zenész – 
mint a gyerekeknek elme-
sélte – cigánytelepen szüle-
tett, hatéves koráig nem 
beszélt magyarul, és kis-
gyermekkorában vályoggö-
dörben fürdött; ahogy emlí-
tette, négyéves korában lá-
tott először vízcsapot.

– Egy innen jött gyerek is 
elérheti azt a csodát, hogy 
bejárja a világot, a legis-
mertebb zenészekkel ját-
szik, és önmaga is ismertté 

válhat a szakmában, ha ta-
nul és próbál előrelépni az 
életben – hangsúlyozta Ba-
log Elemér, hozzátéve: tar-
tanak érzékenyítő foglalko-
zásokat tanároknak, illetve 
egyetemistáknak is.

Balog Elemér nem elő-

ször járt Érden: az elmúlt 
három évben szinte minden 
érdi és környékbeli iskolá-
ba ellátogattak alsó, illetve 
felső tagozatosokhoz. A ta-
lálkozókat az Érdi Szociá-
lis Gondozó Központ mun-
katársa, Kiss Sándor szer-
vezi. A szociálpedagógus 
lapunknak elmondta: az 
idei esztendő első állomása 
a Batthyány iskola volt, ezt 
követően mennek a többi in-
tézménybe is.

Az érzékenyítő program 
második érdi állomása a 
Móra iskola lesz.

QQ Á. K.

Balog Elemér ötödik éve járja az iskolákat, 
de tartanak érzékenyítő foglalkozásokat 
tanároknak és egyetemistáknak is

Fontos a korai fejlesztés

Kacifántos óvodások
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről, 
integrációjáról tartott beszélgetést az Életfa Egyesület, 
óvodavezetők bevonásával.

Érd önkormányzati óvo-
dáiban jelenleg huszonkét 
sajátos nevelési igényű gyer-
meket nevelnek. Az óvodák 
az alapító okiratukban le-
fektetettek szerint fogadják 
a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket (beszédfogya-
tékos gyermeket minden 
érdi intézmény fogad), és el-

látásuk gyógypedagógus 
szakemberek segítségével 
történik.

Az intézmények a Gyerme-
künk Álmaiért Alapítvány-
nyal kötött szerződés kereté-
ben logopédust, mozgásfej-
lesztő terapeutát, szoma-
topedagógust és látásfej-
lesztő szakember vagy ép-
pen pszichológus segítésé-
gét is igénybe tudják venni – 
hangzott el a tájékoztatón.

Az alapítvány az érdi Szita-
kötő magánóvoda égisze alatt 
működik, amely szintén fogad 

SNI-s apróságokat. Nagy 
Martin, a Gyermekünk Álma-
iért Alapítvány képviselője 
hangsúlyozta: az óvodai fej-
lesztés, foglalkozás az otthoni 
nevelést nem helyettesíti; na-
gyon fontos, hogy a szülő is 
foglalkozzon gyermekével.

A rendezvényen Pócsiné 
Sivák Erzsébet, az Ófalusi 

ovi tagóvoda-vezetője felhív-
ta a figyelmet a korai fejlesz-
tés fontosságára is és arra, 
hogy nagyon jó lenne, ha a 
szülő már óvodakezdés előtt 
elfogadná, hogy gyermeke 
fejlődése eltér a normálistól. 
Így hamarabb kaphatna cél-
zott fejlesztés a kicsi.

– Egyes fejlődési rendelle-
nességek már születés után 
megmutatkoznak, ám autiz-
mus és egyéb zavarok jelei 
csak később. Nem egyszerű 
szembesülni azzal, hogy 
gyermekünk fejlesztésre 

szorul. Ha valakinek segít-
ségre van szüksége, az Élet-
fa Egyesület ebben is tud se-
gíteni a szülőknek – mondta 
lapunknak Ömböli Ágnes, 
az egyesület egyik alapító 
tagja, akitől megtudtuk azt 
is: a találkozón az óvodai in-
tegráció kiterjesztésének 
témája is szóba került. Mint 
a szakemberek megjegyez-
ték, a jelenlegi magas cso-
portlétszámok nagy kihívást 
jelentenek. Az integrált ne-
velés egyébként nagyon jó 
hatású a normál fejlődésű 
gyerekekre is, akik jóval el-
fogadóbbak lesznek a más-
sággal kapcsolatban.

– Ez a beszélgetés azért is 
fontos volt, mert a fejleszten-
dő gyermekek száma egyre 
nő. Minden résztvevő egyet-
értett abban, hogy az integ-
rálható SNI-s gyermekek 
esetében megoldást jelente-
ne, ha minden óvoda befoga-
dó intézmény lehetne, és idő-
vel a súlyosabb SNI-s gyer-
mekek óvodai ellátását, in-
tegrálását is meg kellene ol-
dani. Jó lenne, ha az új park-
városi óvoda alapító okiratá-
ba is bekerülhetne az SNI-s 
gyerekek ellátása, annál is 
inkább, mert ez az épület 
akadálymentes lesz, ami 
igencsak előnyös a mozgás-
sérült gyermekek szempont-
jából. Szeretnénk elérni to-
vábbá azt is, hogy a gyere-
kek mellett több pedagógiai, 
illetve gyógypedagógiai asz-
szisztens dolgozzon – zárta 
szavait Ömböli Ágnes.

QQ ÁdÁm

Ömböli Ágnes (jobbra) szerint sok szülő nehezen szembesül azzal, 
hogy gyermekük fejlesztésre szorul
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DIÁKSPORT

Sző nyegre, srácok!
Február 13-án birkózóedzések indultak az érdi Gárdo-
nyi iskolában, az Érdi Spartacus SC szervezésében. 
Ez a második olyan érdi oktatási intézmény, ahol ezt a 
sportágat oktatják.

Én mikor mehetek a sző-
nyegre? – kérdezte sóvá-
rogva egy alsó tagozatos 
kisfiú az Érdi Spartacus SC 
múlt csütörtöki bemutató-
ján. A birkózóegyesület nö-
vendékei álltak szőnyegre, 
hogy bemutassák tudásu-
kat a gárdonyis diákoknak, 
akik közül sokan kedvet 
kaptak ehhez a küzdő-
sporthoz.

– Az tetszik benne, hogy 
erőssé és ügyessé tesz – 
mondta egy másodikos kis-
lány, aki több osztálytárs-
nőjével együtt szeretne je-
lentkezni az edzésekre, 
amelyeket február 13-ától 
minden hétfő délután tarta-
nak a diákoknak. Mint Tar 
Mihály, az egyesület elnö-
ke lapunknak elmondta: is-
kolai keretek közt eddig 
csak a Batthyány sportis-
kolában oktatták a birkó-

zást, emellett a gyerekek az 
Érd Arénában tartott edzé-
seket látogathatják.

– A mai világban már 
helybe kell menni: ahol a 
gyerek tanul, ott kell edzést 
tartani, hiszen sok család-
nak gondot jelent a gyer-
mek kísérése, szállítása – 
tette hozzá az egyesület el-
nöke.

A Gárdonyi iskolában je-
lenleg akrobatikus torna, 
dzsúdó, karate, foci és ca-
poeira, illetve tánc oktatá-
sa zajlik. Ezenkívül a fiúkat 
kézilabdázni viszik, az alsó 

tagozatos lányok pedig a 
minden érdi iskolában be-
vezetett utánpótlásprog-
ram keretében kézilabdáz-
nak; ez a színes paletta bő-
vül most a birkózással – 
tudtuk meg Pintérné Ber-
nyó Piroska iskolaigazga-
tótól, aki úgy véli: minél 
több sportággal kell megis-
mertetni a gyerekeket még 
alsós korukban, hogy kivá-
laszthassák, milyen moz-
gásforma a legmegfelelőbb 
számukra.

– Szeretnénk, ha minél 
több diákunk élvezettel 
sportolna. E célból terve-
zünk kiépíteni egy szabad-
téri edzőtermet, amelyet 
első osztálytól tizenkette-
dikig minden gyerek hasz-
nálhat tornaórán, edzésen, 
diáksportköri keretek kö-
zött. A szülők-nevelők bál-
jának bevételét erre a célra 

szeretnénk fordítani, és 
várhatóan még a nyáron 
megkezdődhetnek a mun-
kálatok – tette hozzá az 
igazgatónő.

Érdemes még megjegyez-
ni, hogy a Gárdonyi iskolá-
ba sok versenysportoló 
diák is jár, és a jövő év 
szeptemberében elindul az 
első sporttagozatos gimná-
ziumi osztály is – ahogy 
Pintérné Bernyó Piroska 
fogalmazott, szeretnék az 
iskola szellemiségét még 
jobban erősíteni a sport te-
rületén. n Á. K.

Nyársapáton a Ceglédi VSE rendezte a 2017. évi területi 
kötöttfogású diákolimpiát, amelyen az érdi birkózópalán-
ták öt arany-, öt ezüst-, négy bronzérmet, valamint egy 
negyedik és két ötödik pontszerző helyet értek el diák I., 
diák II. és serdülő korosztályokban. Az elért eredmények 
alapján 13 fő szerzett jogot a karcagi és a soltvadkerti or-
szágos döntőn való részvételre.

A mai világban már helybe kell menni: ahol a gyerek tanul, ott kell 
edzést tartani

LABDARÚGÁS

Még  semmi nem dőlt el!
A Magyar Kupa kilencedik fordulójában, az őszi szezon-
ban két kitűnően szereplő csapat, az Érdi VSE és a Bu-
dafoki MTE mérte össze erejét az Érdi Sporttelepen. A 
hazaiak vezetőedzőjének az eltiltás és a sok sérülés 
okozott gondot, míg a vendégek „bombaerősen”, öt, ko-
rábban az első osztályban is játszó játékossal a keret-
ben készültek a találkozóra.

A mérkőzés elején felvált-
va vezették támadásaikat a 
csapatok, de az igazi gól-
helyzet sokáig váratott ma-
gára. Az első ígéretes akciót 
az Érd vezette, de 
Melczer Vilmos be-
adását mentette a 
vendégek kapusa, 
majd egy kapu előtti 
kavarodás után Csi-
szár Zoltán és Mel-
czer próbálkozását 
mentette a gólvona-
lon a hálóőr. Válaszul 
a vendégek előtt is 
lehetőség nyílt a gól-
szerzésre, de Grúz 
Tamás a kapu mellé 
belsőzte a labdát.

A foly tatásban 
enyhe mezőnyfölény-
be kerültek a vendé-
gek, de a hazai véde-
lem egészen a hu-
szonegyedik percig 
jól állta a budafoki 
rohamokat, ekkor 
egy baloldali be-
adást Kertész Fe-
renc nem ért el jól és a kö-
zépre visszatett labdát Oláh 
Lóránt két hazai védő között 
tuszkolt a kapuba (0-1).

A vendégvezetés nem törte 
meg a hazai csapatot, sőt a 
huszonkilencedik percben a 
fejsérüléséből turbánnal a fe-
jén visszatérő Tárkányi Ger-
gő ziccerét hárította Szabó 
Balázs, de a kipattanó labdát 
Melczer Vilmos szerezte meg, 
akit a vendégvédők szabály-
talanul állítottak meg. A bün-
tetőt a sértet magabiztosan 
értékesítette (1-1).

A második félidőben ha-
mar létszámfölénybe kerül-

tek a vendégek. Az 55. perc-
ben Kónya Benjámin meg-
kapta második sárgalapját, 
– az elsőt talán túl könnyen 
adta a játékvezető –, ezzel 

nehéz helyzetbe hozva csa-
patát. A budafokiak „vérsze-
met” kapva, hamar el akar-
ták dönteni a mérkőzés és 

esetleg a továbbjutás sorsát, 
de a hazaiak nagyot küzdve 
átvészelték a kritikus idő-

szakot, sőt a kezdeményezés 
is a kezükbe került. A játék 
képe nem tükrözte a lét-
számkülönbséget, mi több, 
gólszerzési lehetőség az ér-
diek előtt adódott. Melczer 
Vilmos labdájával Tárkányi 
Gergő lépet ki, de a lövések-
kor megpattanó labdát rosz-
szul találta el, így odalett a 
lehetőség.

A találkozó végeredménye 
a 76. percben alakult ki. Az 

Érd javára megítélt szabad-
rúgást Koós Gábor lövés he-
lyet a sorfal mellett Melczer-
hez passzolta, aki nagysze-
rűen csavart a kapuba (2-1). 
A hajrában a vendégek előtt 
még lehetőség nyílt az 
egyenlítésre, de miután el-
puskázták, az eredmény 
már nem változott.

A hazai csapat óriásit 
küzdve, gól- és létszámhát-
rányból fordítva nyerte meg 
a találkozót, így egygólos 
előnnyel várják a március el-
sejei budafoki visszavágót.

A tavasz első bajnoki ta-
lálkozóján az Érdi VSE feb-
ruár 18-án, szombaton 14 
órakor az FC Ajka csapatát 
fogadja az Ercsi úti Sportte-
lepen.

Qn Harmat Jenő

Érdi VSE–Budafoki MTE 2-1 (1-1)
Érd, Érdi VSE Sporttelep, 600 néző
Vezette: Molnár Attila (Varga Zs., Márkus T.)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország P., Pallagi B., Csiszár Z., Pintér N. 
– Melczer V., Kónya B., Koós G. – Balázsovics M. (Gyurácz B. 
55. perc), Tárkányi G., Kelemen P. (Németh G. 73. p.). Vezető-
edző: Limperger Zsolt.
Budafoki MTE: Szabó B. – Margitics A., Oláh L., Vég B., Ihrig 
Farkas S. (Kovács D. 63. p.), Huszty D. (Pölöskei P. 69. p.), Va-
szicsku G., Grúz T., Khisz K., Nagy T. (Illés D. 82. p.), Csizmadia 
Cs. Vezetőedző: Prukner László.
Gólszerzők: Melczer V. 29. p., 76. p., ill. Oláh L. 21. p.

Az Érdi VSE vezetőedzője, Limperger Zsolt a bajnokság tava-
szi évadának első néhány mérkőzésén nem számíthat eltiltás 
miatt Bozsoki Imrére, akit a kupában három, a bajnokságban 
négy mérkőzésre tiltottak el. Ebedli Zoltán az egyik edzésen 
szenvedett sérülést, így ő is több hétre kidőlt, míg Honti Atti-
la a Martonvásár elleni múlt keddi felkészülési mérkőzésen 
egy rossz mozdulat következtében sérült meg, s legalább 
három-négy hetet kell kihagynia, míg Kónya Benjámin kiállí-
tása után nem játszhat a Magyar Kupa-visszavágón.

Az érdiek óriásit küzdve, gól- és létszámhátrányból fordítva nyerték meg a 
találkozót
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RÖPLABDA

Cím védők és új győztesek

Az ÉRD Aréna adott ott-
hont a röplabda Magyar 
Kupa éremmérkőzéseinek a 
nőknél és a férfiaknál. A két-
napos helyosztó a női döntő-
vel indult, amely a tavalyi-
hoz hasonlóan a Linamar-
Békéscsabai RSE és a Vasas 
Óbuda ütközetét hozta, ám a 
címvédő csabaiak könnyed, 
3:0-s győzelmükkel másod-
szor vihették haza a trófeát. 
A bronzmérkőzésen is 
ugyanazok a csapatok talál-
koztak, mint egy évvel ko-
rábban, ám a Fatum Nyír-
egyháza szetthátrányból 
fordítva, 3:1-es győzelemmel 

vett revánsot a Jászberényi 
RK-tól a tavalyi fiaskóért. A 
férfiaknál a tavalyi döntő 
idén bronzmeccsé avanzsált. 
A címvédő Fino Kaposvár és 
a HÉP-Kecskeméti RC mecs-
cse kiélezett csatát hozott, s 
a hírös városiak öt szettben 
múlták felül a somogyiakat, 
akik így dobogóra sem áll-
hattak. A fináléra biztos volt, 
hogy új győztest avatunk, 
hiszen sem a Pénzügyőr SE, 
sem az Openhouse Szolnoki 
RKSI nem nyert még Magyar 
Kupát, ám három szoros 
szettben végül a Tisza part-
jára került a serleg.

Az Openhouse Szolnoki RKSI nyerte a férfi kupadöntőt az Érd Aré-
nában  (Fotó: hunvolley.hu)

KÉZILABDA

Búc sú az EHF-kupától
A női kézilabda EHF-Kupa csoportkörének utolsó, hato-
dik körében az ÉRD csapatának egyszerű volt a képlet a 
továbbjutáshoz: nem kaphatott ki Németországban, mi-
után az orosz Rosztov-Don megtette azt a szívességet, 
hogy biztos csoportelsőként simán legyőzte a Byasen 
Trondheimet. Szabó Edináéknak tehát pontot kellett 
volna szerezniük a német együttes ellen, de 28–25-re 
kikaptak, így nem jutottak nyolc közé.

Ígéretesen indult a meccs, 
hiszen az ÉRD a nyolcadik 
percre már kétgólos (5–3) 
előnybe került, de a követke-
ző öt percben nyolc techni-
kai hibát vétett, s csak Kis-
faludy Anett volt eredmé-
nyes, mialatt Susann Mül-
ler és Angela Malestein 
szórták a gólokat, amellyel a 
Bietigheim 9–6-ra lépett 
meg. Ez az időszak a mérkő-
zés további részére is rá-
nyomta bélyegét, még úgy is, 
hogy a játékrész hajrájában 

a hazaiak sem remekeltek, 
de a szünetre már öt volt 
közte (16–11).

A fordulás után még Klivi-
nyi Kinga gólja megcsillan-
totta a fordítás reményét, ám 
a németek három gyors gól-
lal rögtön el is tüntették ezt. 
A második félidő közepére 
pedig állandósult a hat-hét 
gólos különbség, ám Szabó 
Edina is összekapta lányait, 
akik a negyvenhetedik és öt-
venkettedik perc között egy 
4–0-s szériával zárkóztak. 

Ezáltal a hajrára nyílttá vált 
a meccs.

„A remény hal meg utoljá-
ra!” – tartja a mondás, ám 
hiába jött fel végül két gólra 
az ÉRD, az utolsó öt percből 
négyet emberhátrányban 
játszott, s végül háromgólos, 
28–25-ös vereséget szenve-
dett, így nem jutott tovább az 
EHF-kupa csoportköréből.

Ami viszont biztos, hogy a 
csapat a csoportkör elérésé-
vel is elérte az EHF-kupára 
kitűzött célját, s az új lebonyo-

lítású sorozat rendkívül nagy 
terheket rótt az együttesre, 
hiszen a december 30-ai, Győr 
elleni meccs óta eltelt hat hét-
ben tizenegy tétmérkőzése 
volt Szabó Edináéknak. Azt 
se felejtsük el, hogy a címvédő 
Dunaújvárosi KKA és a fran-
cia Issy Paris is Ja nurik Kin-
gáék ellen esett ki, s talán az 
is kijelenthető, hogy az ÉRD 
kapta a legnehezebb sorso-
lást/ágat a sorozatban. Ez alól 
talán a Bajnokok Ligájából 
kieső együttesek alkothatnak 

kivételt, de még ez sem biztos, 
hiszen a BL csoportköréből 
kieső négy együttes közül 
csak a Rosztov-Don jutott to-
vább, a svéd Sävehof harma-
dik, a norvég Glassverket és a 
német HC Leipzig is egyaránt 
csoportja utolsó helyén vég-
zett.

Folytatás a Magyar Kupá-
ban a Debreceni VSC-TVP 
vendégeként, a bajnokság-
ban pedig vasárnap hazai 
pályán a Siófok KC ellen.

QQ Domonkos Bálint

SG BBM BIETIGHEIM–ÉRD 28–25 (16–11)
ÉRD: Janurik – Krpezs 1, M. González 4, A. Bulatovics 1, KIS-
FALUDY 5, Klivinyi 4, Fekete B. 2. Csere: SIGNATÉ 3, Kiss N., 
Araújo 3, Gulyás, Szabó L. 1, Barján 1. Edző: Szabó Edina
Kiállítások: 8, ill. 8 perc
Hétméteresek: –, ill. 1/0.

A csapat a csoportkör elérésével is elérte az EHF-kupára kitűzött célját  (Fotó: handballerd.hu)
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe
fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, többműszakos
munkarendbe.

Feladatok:
Automata forgácsológépek felszerszámozása,
beállítása,
gépkezelők betanítása valamint a legyártott
anyagok ellenőrzése.

Továbbá keres:
cNcMEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

beállítókat.
Juttatások:
• közlekedési hozzájárulás
• év végi juttatás
• premizáltmunkakör

Érdeklődni:
Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.

Telefon: 06-20/376-0881.
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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Piacvezető média - és kiadóvállalat részére keresünk munkatársat

Kínált pozíció:

Feladatok:
• Új ügyfélkapcsolatok kiépítése, folyamatos ápolása
• Meglévő ügyfélkapcsolatok, hirdetési állomány kezelése
• Hirdetési felületek értékesítése
• Marketing kampányok tervezése, értékesítése
• A“cég arca”: a vállalat képviselete az ügyfeleknél
• Jelentések, kimutatások készítése

Elvárások:
• Felhasználói szintű tudás:Word, Excel, Internet
• Jó kommunikációs készség
• Jó szervezői, koordinátori képesség
• “B”- kategóriás jogosítvány

A cég által biztosított munkaeszközök, juttatások:
• Alapbér, bónusz,
• Vállalati mobiltelefon,
• Vállalati számítógép,
• Irodai infrastruktúra,
• Folyamatos továbbképzések.

Ami nálunk várja Önt:
• Alkalmazotti foglalkoztatás
• Versenyképes juttatási csomag
• Szakmai továbbképzések, tréningek
• Magas szintű, professzionális szakmai környezet
• A hirdetési szakma elsajátításának lehetősége, egy magas

presztizsű, piacvezető médiavállalatnál
• A régió piaci szereplőivel való kapcsolattartás lehetősége
• Szakmán belüli kreatív, alkotói szabadság

Munkavégzés helye:
• Érd

Amennyiben szívesen dolgozna egy elismert, piacvezető médiavál-
lalat kreatív értékesítési csoportjában, kérjük szíveskedjen elküldeni
önéletrajzát a plthrpartner@gmail.com e-mail címre.

ügyfélkapcsolati, értékesítési munkatárs
hirdetési tanácsadó
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• MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000,- Forint)
• VONZÓ ALAPBÉR
• FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
• KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000,- Forint)
• KIEMELKEDŐMŰSZAKPÓTLÉK (40%)
• HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
• INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
• ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
• TISZTA MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
• HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (TÚLÓRA IDEJE ALATT INGYEN!)
• INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

JELENTKEZÉSMÓDJA: MINDEN HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK
8:30-TÓL SZEMÉLYESEN A 2015 BIATORBÁGY,
VENDEL PARK, BUDAI UTCA 1. SZÁMALATT.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-180-534 INGYENES ZÖLDSZÁM

E-MAIL: job@alpine.hu www.facebook.com/AlpineHungary

HÍVD INGYENES ZÖLD SZÁMUNKAT!
06-80-180-534

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ
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Gazdikereső

Darling Érden, azonosító nél-
kül talált barátságos, közepes 
termetű, 2 év körüli bullterrier 
keverék szuka kutyus. Eleven, 
játékos, emberbarát, mozgás-
igényes, ragaszkodó. Imád 
labdázni, vissza is hozza. Más 
kutyákkal is összeszoktatható. 
Eredeti gazdája nem jelentke-
zett, így ivartalanítás után sze-
rető új gazdihoz költözne!

Mulan 5–6 hónapos, kedves, 
élénk, azonosító nélkül talált 
kölyök, eredeti gazdája nem 
kereste. Játékos, még foglalko-
zást és nevelést igényel, valószí-
nűleg közepes vagy nagyobb 
termetűre nő, kertes házba köl-
tözne szívesen. Szuka kutyák-
kal összeszoktatható, a későbbi 
rivalizálás elkerülése érdeké-
ben kan mellé nem ajánljuk.

Ha örökbe fogadná Darlingot vagy Mulant, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám:  
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-49521015.

Sik  eres volt az első LAN-parti
Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat szervezésében a 
Vörösmarty gimnázium-
ban múlt pénteken megtar-
tották a középiskolások-
nak meghirdetett LAN-
parti döntőjét, amelyre öt 
csapat jutott be a korábban 
megrendezett elődöntőből.

A LAN-parti egy olyan kö-
zösségi esemény, ahol a 
résztvevők egy helyszínen, 
helyi hálózatba kötött számí-
tógépeken sokszereplős játé-
kokat játszanak. Az Ifjúsági 
Önkormányzat által szerve-
zett vetélkedőn egy valós 
idejű stratégiai játékot ját-
szottak a csapatok, és a te-
rületszerzés volt a cél. Ba-
lázs Bence diákképviselő 
elmondta: szempont volt, 
hogy jogtiszta legyen a prog-
ram, illetve a diákokat is 
megkérdezték, hogy mivel 
játszanának szívesen. A ren-
dezvény nemcsak azokat 
vonzotta, akiket érdekelt az 
informatika, hanem sokan 
jöttek szurkolni az osztály-
társaiknak is, amellyel a 
rendezvény elérte a másod-
lagos célját is, hiszen az Ifjú-
sági Önkormányzat azt a 

célt tűzte ki, hogy jobban 
összehozzák az érdi diáksá-
got. Erről már Iván Réka al-
polgármester tájékoztatta 
az Érdi Újságot, aki azt is 
elmondta, hogy egyre töb-
ben követik őket a Faceboo-
kon és az is egyre jellem-
zőbb, hogy kérdésekkel és 
javaslatokkal fordulnak hoz-
zájuk a diáktársaik.

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat köszönetet mondott 
a Puskás Tivadar Távközlé-
si Technikum diákjainak, 
akik profi módon közvetítet-
ték online és a helyszínen a 
versenyt (Berta Balázs, Je-

nei Dániel), valamint az 
Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium stúdiósainak 
(Erdélyi Zsombor, Dunai 
Milán, Károlyi Kristóf, Kiss 
Martin, Obinger Patrik, 
Sárosi Dénes, Veres Má-
tyás, Varga Bence).

A pénteki döntő végeredmé-
nye az alábbiak szerint ala-
kult: 1. OnlyFirstRunners 
(Varga Bence, Rahyab Ábel, 
Kovács Kristóf), 2. Minden 
aram egy öröm (Szatlmayer 
Károly, Szlama Szabolcs, 
Szokoli Ádám), 3. Babyrage 
(Balogh Zsombor, Meskó 
Alex, Károlyi Kristóf). n NYH

A helyszínen az érdeklődők élőben nézhették a versenyt



VEGYES

Készpénzért vásárolok teljes ha-
gyatékot, festményt, porcelá-
nokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555

Lomtalanítást vállalok! hagyaték-
ból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555

Eladó egy SPA PRO Jade-köves
masszázságy újszerű állapot-
ban. I.á: 150e Ft. 06-30-3586937

Alkalmanként költöztetést, fuva-
rozást vállalok. 30/7879-486.

ÁLLÁST KÍNÁL

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 43
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ANapfény Otthon Alapítvány
IIddőősekk OOtttthhona azonnallii bbelléépééssell

szAkképzett ápOlót
keres.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
az arpad@napfenyotthon.hu és a

kende@napfenyotthon.hu
e-mail címen, érdeklődni a
06-23-368-400-as és a
06-23-369-020-as
telefonszámon lehet.

Biatorbágyi Ipari Parkban található ipari
tisztítógépeket, takarítóeszközöket
értékesítő cég az alábbi munkakör
betöltésére keres munkatársat:

Szervizes
Követelmények:
• elektromos végzettség és mechanikában
való jártasság,

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• alapfokú angol nyelvtudás,
• excel-word ismeret.

Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:

06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:

06-30/856-9798KOÓSCSABA 44
19
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ
munkakörbe.

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi fatelepre keresünk

munkatársat
targoncás bizonyítvánnyal és
B kategóriás jogosítvánnyal!

Önéletrajzot a

zsofa@zsofa.hu
e-mail címre várjuk.
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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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Nemzetközi cég diósdi irodájába
Manager asszisztens munkatár-
sat keres, tárgyalóképes angol/
német nyelvtudással. Fényké-
pes önéletrajzokat, fizetési
igény megjelölsével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Peugeot Pé-Ta Márkakereskedés
autószerelő munkatársat keres

Jelentkezni a 06-23/521-620
telefonszámon vagy petakft@peta.hu

e-mail címen lehet. 44
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Benzinkútra
shop eladót és kútkezelőt
felveszünk. kereskedelmi végzettség
nem, de pénzkezelési gyakorlat és
kútkezelői tapasztalat előnyt jelent.

Érdeklődni:06-20/490-6756 (H–P8–17).

44
28

57

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 44
05
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Építőipari szak- és segédmunká-
sokat keresünk: kőműves, bur-
koló, festő. Önéletrajzzal jelent-
kezni e-mailen
a dianikinet@gmail.com vagy
a 06-20/886-36-20 telefonon.

Érden keresek főzni tudó, friss
nyugdíjas hölgyet bejárónő-
nek, illetve kerti munkára jogo-
sítvánnyal rendelkező ezermes-
ter nyugdíjas urat. Jelentkezés:
06-70/362-1550.

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

Nemzetközi cég diósdi irodájába
műszerész munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzokat, fize-
tési igény megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Autókereskedés keres jogosít-
vánnyal rendelkező, németül
társalgási szinten beszélő mun-
katársakat. Jelentkezés önélet-
rajzzal: contador@citromail.hu

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

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

LAKÁS

Érdligeten 72 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

VÁLLALKOZÁS

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 43
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Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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06

42

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

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

44
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Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 43
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TELEK

Érden 200 négyszögöles telek
2,5millió Ft-ért eladó (részletre
is). 06-30/958-9621.

INGATLAN

Eladó Sóskút-Öreghegyen, zsák-
utca végén önálló ingatlan kor-
donos szőlővel, gyümölcsfák-
kal, kétszintes faházzal, felsze-
relt borospincével, két te-
rasszal. Villany, víz (két ásott
kút) van. 06-20/924-5439.

Érden eladó 150 négyszögöles
építési telek bekerítve, villany-
víz-csatorna a telken, 20 nm
lakható házzal. 06-30/352-1993

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER -és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

TELEfon: 30/272-1769,
www.fInoMGYuMoLCSLE.hu

44
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
38
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KONTÉNER

OKTATÁS

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

44
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Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/9410-775.

Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-311-7263,

06-30-503-3471 44
35

91

23apróhirdetés  | 2017. február 15. |

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!



AmAgAzinbAn vAlómegjelenésről,
A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink,

gyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

AmAgAzinbAn vAlómegjelenésről,

Esküvő 2017.
melléklettel!melléklettel!

Fókuszban a család!

Sztárinterjú
Náray Erikával

Indul a kertI szezon -

vIrágosítsunk!

ü

gos su !

Interjúk, cIkkek,
hasznos ötletek

a család mInden tagjának

3-99 éves korIg

Gyereksarok

I
v

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

Márciusban isMétMegjelenik
a családMagazinja

Programajánló
6 megyéből
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Iparosház épül

Öss zefognak a helyi kisvállalkozók
Nyáron indulhat az Érd és Környéke Ipartestület által 
megálmodott kisvállalkozói üzletközpont építkezése.

Mint Csóli Csabától, az 
ipartestület ügyvezető igaz-
gatójától megtudtuk, a há-
romszintes, 1800–2100 m2 

beépíthető területtel rendel-

kező üzletközpont tulajdono-
sai a helyi vállalkozók lenné-
nek, és a tervezett épület 
mintegy felére már akadtak 
is jelentkezők.

– Ekkora igény mellett 
már megkezdhetjük az elő-
készítő munkálatokat: a köz-
művesítést, a végleges építé-
si tervek, illetve a beruhá-
zást végző projektcég létre-
hozását. Az építkezés várha-
tóan nyáron kezdődhet el, 
hiszen ki kell választani a 
kivitelezőket is – tette hozzá.

Az ügyvezető hangsúlyoz-
ta: nagyon várják azon érdi 
vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének Érd köz-
pontjában kereskedelmi 
vagy szolgáltató tevékenysé-
get végezni, és nem bérle-
ményben, hanem a saját tu-
lajdonukban.

– Szeretnénk, ha a tulajdo-
nosok az indulás pillanatától 
velünk lennének. Nem az a 
cél, hogy az elkészült épület-
részeknek keressünk gaz-
dát, hanem az, hogy a tulaj-
donosok számára olyan épít-
ményt húzzunk fel, amely 
minden igényüket kielégíti – 
húzta alá Csóli Csaba.

Míg meg nem épül az Ipar-
testület székházaként is mű-
ködő épület a Budai út 17. 
szám alatt, addig a testület 

bemutatótermében várja a 
tagokat, illetve az érdeklődő 
érdieket.

– Szeretnénk felhívni a la-
kosság figyelmét a helyi kis-
vállalkozók termékeire, il-
letve szolgáltatásaira. Nem-
csak honlapunkon tüntettük 
fel az érdi ipartestületi tagok 
elérhetőségeit, hanem a min-
taboltban is tájékoztatást 
tudunk nyújtani egy-egy 
mesterember, szolgáltató fe-
lől. Csak olyan vállalkozókat 
ajánlunk, akikért felelőssé-
get is vállalunk – hangsú-
lyozta Csóli Csaba, hozzáté-
ve: bemutatótermükben 
nemcsak érdi vállalkozók 
által készített termékeket ál-

lítanak ki, hanem programo-
kat is szerveznek.

– Több alkalommal sze-
retnénk ingyenes ortopédi-
ai talpvizsgálatot tartani, 
és tervezünk egy oktatóna-
pot is, a pénztárgépekkel 
kapcsolatos jogszabályvál-
tozások miatt. Itt szeret-
ném felhívni az érdi vállal-
kozók figyelmét arra, hogy 
számos, rájuk is vonatkozó 
törvényi rendelkezés válto-
zott január elsejétől; ezek-
kel kapcsolatban érdemes 
adószakértőhöz fordulni-
uk. Tagjainak az ipartestü-
let ezt a szolgáltatást in-
gyen nyújtja – zárta szavait 
Csóli Csaba. n Á. K.

Iparosház épül

Üzl ettulajdonosok kerestetnek!
Nyáron indulhat az Érd és Környéke Ipartestület által 
megálmodott kisvállalkozói üzletközpont építkezése.

Mint Csóli Csabától, az 
ipartestület ügyvezető igaz-
gatójától megtudtuk, a há-
romszintes, 1800–2100 m2 

beépíthető területtel rendel-
kező üzletközpont tulajdono-
sai a helyi vállalkozók lenné-
nek, és a tervezett épület 
mintegy felére már akadtak 
is jelentkezők.

– Ekkora igény mellett 
már megkezdhetjük az elő-
készítő munkálatokat: a köz-
művesítést, a végleges építé-
si tervek, illetve a beruhá-
zást végző projektcég létre-
hozását. Az építkezés várha-
tóan nyáron kezdődhet el, 
hiszen ki kell választani a 
kivitelezőket is – tette hozzá.

Az ügyvezető hangsúlyoz-
ta: nagyon várják azon érdi 
vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének Érd köz-
pontjában kereskedelmi 
vagy szolgáltató tevékenysé-
get végezni, és nem bérle-
ményben, hanem a saját tu-
lajdonukban.

Az építkezés várhatóan nyáron kezdődhet el

Ingyenes programok és tanácsadás a bemutatóteremben
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