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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

+36 30 455 54 74

„A jellemtelen embereket nehezen tudom elviselni”
Interjú Palcsó Sándor operaénekessel

in
nfo@boroszlan.hu

n 4–5. oldal

+36 23 523 103

446895

XXVII. évfolyam, 9. szám

Megnyílt a parkvárosi bevásárlóközpont
Múlt csütörtökön ünnepélyes keretek közt átadták az
érdi Interspar áruházat Parkvárosban. A hétezer négyzetméteres bevásárlóközpont
március 3-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A
mintegy 4,1 milliárd forintos
beruházás keretében nemcsak
a hipermarket épült fel, hanem
a környező úthálózatot is fejlesztették, illetve kiépítették a
Somogyvári út vízelvezetését
és egy játszótér is épült a bevásárlóközpont mellett.
T. Mészáros András polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a bevásárlóközpont száz új munkahelyet is
teremtett, amelynek 90 százalékát érdi, 10 százalékát pedig
Érd környéki munkavállalók
tölthetik be, így Érdről kevesebb embernek kell más településeken munkát vállalnia.
(Fotó: Boros sándor)

n 7. oldal

2,3 milliárd óvodafejlesztésre

Regionális központtá válunk

Véget ért a krízisidőszak

A fejlesztésekre 2019 szeptemberéig kerül sor. Ezt dr.
Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) jelentette
be a hétfőn kezdődő XIX. Óvodai Szakmai Napok
megnyitóján. A városvezető elmondta, szinte minden
óvoda részesül a pénzből.
n 3. oldal

Február 28-án megalakult az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A
polgárok házában tizennyolc településvezető írta alá
a megállapodást, T. Mészáros András polgármestert a
társulás elnökévé választották.
n 6. oldal

Az elmúlt hónapok megfeszített munkájának és a lakosság, az egyházak segítőkészségének eredménye,
hogy Érden nem volt fagyhalál, és jutott elegendő
étel, ruha mind az otthonukban élő nélkülözőknek,
mind a hajléktalanoknak.
n 19. oldal

Ingatlant TŰZIFA

Telefon:
06-70-3180816
dea.hu

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816
www.tuzifaker.hu

Klímával már 3 499 000 Ft-tól!

LADA Sipos
info@ladasipos.hu
www.ladasipos.hu

2030 Érd, 6-os út 23. km
+36 30 530 7140
2030 Érd, Iparos u. 34.
+36 30 620 7508

448796

Fejlesztés tanulási
problémákra
és viselkedési
zavarokra.

449346

Érd, Riminyáki út 56. (Császár üzletház)
06-20/582-9895 • 06-20/927-3828 • 06-70/432-5600
www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu

448655

Független, önálló érdi ingatlaniroda

Gyors,pontos
kiszolgálás.
Kalodában,
rönkbenvagy
ömlesztve.

449467

?

448857

venne – eladna – cserélne
bérelne – bérbe adna

A LADA új arca.

a hét témája

közérdekű

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

2. SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@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.

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.

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.

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; Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00,
csütörtök 8.00–18.00, péntek
8.00–16.00

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00–11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. 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
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.

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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Óvodai szakmai napok

2,3 milliárd forint óvodafejlesztésre

get a Modern Városok prog megszüntetné a Tállya utcai tartott előadást a játékpeda
ramból teszi hozzá a város.
és a Tündérkert Óvodát. Az gógia aktuális kérdéseiről.
Az Aradi utcában találga alpolgármester elmondta:
– Az óvodai alapprogram
tó Pöttömsziget Bölcsőde szakmai álláspontjuk sze meghatározza, hogy a játék
harmincmillió forintos tá rint célszerű volna a Tün nak milyen szerepe legyen
mogatásban részesül, plusz dérkert óvodát az Ófalusi az egész óvodai életben, ám
egy csoportszoba kerül hoz óvodával egy új, korszerű ez még nem tudott megvaló
záépítésre az intézményhez. épületben összevonni, a sulni. Az alaptétel, hogy a
A Tusculanum Óvodára Tállya tagóvoda elavult játék a gyermek legfonto
225 millió forintot fordítanak épülete helyett pedig egy sabb tevékenysége, ebben
még az idén. Megújul a tető, újat építeni. Ez abban az fejlődik a legjobban, ám más
kicserélik a nyílászárókat esetben lehetséges, ha pá egyéb tevékenységek gya
épül, de a későbbiekben a és hőszigetelést is kap, vala lyázati forrásokat nyer az korlata túlsúlyban van az
demográfiai változások mi mint egy energetikai pályá önkormányzat. Mindeneset óvodákban. Azon kell gon
att bármikor bővíthető lesz,
újabb négy csoportnak. A
beruházás 416 millió forint
ba kerül.
Kétszázhatvanmillió fo
rintból újul meg a Tárnoki
úti Napsugár Óvoda, amelyet
évtizedek óta nem renovál
tak. A csoportszobákat fel
újítják, kibővítik, sőt még
egy pluszemeletet is kap –
folytatta az óvodafejleszté
sekről szóló beszámolóját az
alpolgármester. A Napsugár
Óvoda új bútorokat és kerti Az új Fácán közi óvoda látványterve. Az óvoda építésére 436 millió forintot tervez az önkormányzat
játszóeszközöket is kap.
744 millió forintot szán a zat sikere esetén (döntés re mindkét óvoda (a Tündér dolkoznunk, mit kellene
város a Kincses Óvoda felújí március 22én várható) ki kert és a Tállya utcai is) másképp csinálni, hogy ez
tására és a mellette lévő cserélnék a teljes fűtésrend 40–40 millió forint fejleszté az alapelv – amiben a peda
Apró Falva Bölcsőde korsze szert, az elektromos hálóza si támogatást kap, amit gógusok hisznek ugyan, ám
rűsítésére. Az alpolgármes tot és a vizesblokkokat.
energetikai korszerűsítésre a gyakorlat még nem ala
Százmillió forintot szán fordítunk – zárta szavai kult ki – jobban megvalósul
ter elmondta, hogy az egyik
legrosszabb állapotban je nak a Kisfenyves Óvodára, Bács István.
jon – hangsúlyozta a szak
lenleg ez intézmény van, két ahol energetikai korszerűsí
A XIX. Óvodai Szakmai ember, aki az Ófalusi óvodá
csoportszoba most is hasz tések, nyílászárócsere, hő Napok az ünnepélyes meg ban is tart majd előadást a
nálhatatlan az állandó be szigetelés és tetőcsere való nyitó után a Harkály utca szakmai napok keretében; a
ázások miatt. A jó idő bekö sul meg.
óvodásainak műsorával foly március 20ai előadáson a
szöntével el is kezdik a tető
Dr. Bács István alpolgár tatódott, majd dr. Pálfi Sán- szabadjátékról és annak
szigetelést, amire pályázat mester végezetül cáfolta dor dékánhelyettes, a Deb fontosságáról lesz szó, mint
útján nyertek 250 millió fo azokat a szülői értesülése receni Egyetem Gyermekne egy a nyitó előadás folytatá
rintot. A fennmaradó össze ket, hogy az önkormányzat velési Tanszékének vezetője saként.
n BNYH-ÁK

A fejlesztésekre 2019 szeptemberéig kerül sor. Ezt dr.
Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) jelentette
be a hétfőn kezdődő XIX. Óvodai Szakmai Napok megnyitóján. A városvezető elmondta, hogy március 2-án
küldték be a fejlesztéseket és építéseket tartalmazó
anyagukat az Emberi Erőforrások Minisztériumának,
ahol várhatóan március 22-én a közigazgatási államtitkári értekezleten fogják jóváhagyni a tervezetet. Dr.
Bács István ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a minisztérium megerősítését követően szinte minden óvoda
részesül a fejlesztési pénzből.
A részletekkel kapcsolat
ban az alpolgármester első
ként a Fácán közi óvodát
emelte ki, amelyet a szakem
berek szerint még az idén
átadhatnak.
– Minden erőnkkel azon
leszünk, hogy még idén át
adhassuk az új Fácán közi
óvodát, problémát csak az
jelenthet, ha a közműveket
nem tudják időben bekötni a
szakemberek. Az óvoda épí
tésére 436 millió forintot ter
vez az önkormányzat, ebből
300 millió forint uniós for
rás, a maradékot pedig a Mo
dern Városok program kere
tében finanszírozzuk –
mondta az alpolgármester.
Dr. Bács István az Óvodai
Szakmai Napok megnyitóján
arról is tájékoztatást adott,
hogy szintén idén kezdik az
építkezést a Búvár és a Bur
koló utca között, ahol egyelő
re egy négycsoportos óvo
dát terveznek, aminek Erdő
széle Óvoda lesz a neve. Az
alpolgármester kihangsú
lyozta, hogy az intézmény
most a legkorszerűbb feltéte
lek szerint négy csoportnak

Sérvpanaszok

Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.
EgyEdi mérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanak mindEn sérvrE!
Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban, minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.
kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!
információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

448767

A polgármester fogadóórája

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

449358
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Beszélgetés Palcsó Sándor operaénekessel
Palcsó Sándor Pécsett született 1929. november 8-án. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Jogtudományi Karára járt hat és fél évtizeddel ezelőtt, de származása miatt
egy év után eltávolították. Szerencsére, így lett operaénekes. Kétszeres Liszt-díjas, érdemes és kiváló művész. Az
Operaház örökös tagja, Érd Város Életműdíjasa 2011-től.
Visszaemlékezései Én a pásztorok királya... Palcsó Sándor
emlékei címmel jelent meg 2011-ben.

A pásztorok királya Érden él
A magyar operaszínjátszás egyik legnagyobb alakjának
tartják, kiemelve technikai felkészültségét, tisztességét, szorgalmát. Felejthetetlen alakításait többek között
a János vitézben, A koldusdiákban, A Rajna kincsében,
A nürnbergi mesterdalnokokban, a Szöktetés a szerájban és a Cigánybáróban csodálhattuk meg. Az ismert
művész Érden él családjával.
n Temesi LászLó

– „Ő az az énekes – írták
önről a kritikák –, aki számára soha nem volt kis szerep,
illetve a legkisebb figurából
is főszerepet tudott csinálni.”

gyok hajlandó rosszabbul
teljesíteni, hogy az irigyeim
szeressenek. Akkoriban nagyon működött a káderpolitika, érdemtelenek jutottak
előre a ranglétrán vagy jutottak külföldi ösztöndíjhoz,
és „érdemesek” kerültek
háttérbe. Engem őszinteségre neveltek a szüleim, nem is
rejtettem soha véka alá a véleményemet senki előtt, legyen az rendező vagy zeneszerző.

– Nem mindig olyan a szerep, amilyet elképzel az ember magának, de azt a legjobb tudása szerint kell megformálni. Mindig tudtam, és
el is ismertem interjúim során, hogy mik az erényeim,
illetve a gyengéim. Tisztá– Őszintesége miatt volban voltam azzal, hogy bel- tak konfliktusai vagy „megcanto értelemben nincs szép úszta”?
hangom, de az biztos, hogy
használható… Az is biztos,
– Többször is voltak
hogy a muzikalitásommal konfliktusaim, legalább

amelyek idegenek voltak a
jelenetekhez. Addig-addig
ment köztünk a kemény huzavona, hogy már az általam nagyon tisztelt és szeretett főrendező-igazgató,
Nádasdy Kálmán se bírta
tovább nézni párharcunkat
és nyilvánosan kiállt mellettem, az operaénekes mellett, amit persze nem vett jó
néven a hiú rendező. A másik emlékezetes konfliktusom, P. elvtárssal, azaz P. E.
komoly beosztású, párttitkár zeneszerzővel volt, akit
egy sérelmem miatt, nagy
plénum előtt elmondtam
mindenfélének, nem törődve a következményekkel. Ne
feledjük, akkor, a hatvanas
évek vége felé még javában
tombolt a szocializmus
nevű képződmény!

va mindig ki is bújt az előadások alól, ami nem volt baj,
én szívesen játszottam helyette is. Már túl voltam több
sikeres előadáson, amikor
bejelentkezett a tévé, hogy
felvenné a darabot. Meg voltam győződve, hogy természetesen csak én játszhatom
el az operát kamerák előtt,
hiszen már jól begyakoroltam és jól is ment, de nagyot
tévedtem, ugyanis hirtelen
meggyógyult a párthoz közel
– Milyen sérelmei lehettek álló kolléga a népszerűséget
egy beosztott énekesnek a és pénzt jelentő felvételre! De
teljhatalmú urakkal, illetve ettől még nem tudta jobban a
darabot, amit igen rosszul
elvtársakkal?
játszott, az éneklésbe is majd
belehalt, szerencsétlen végig
vergődött, emiatt többször le
kellett állítani a felvételt. A
kínszenvedés ellenére is vele
láthatták az operát a tévénézők, és ezt a békát képtelen
voltam lenyelni. Szóvá is tettem P. E. elvtársnál, mert biztos voltam benne, hogy az ő
utasítására cseréltek le engem a protekciós kollégával.
A legjobb helyen kaptam el
véletlenül, a rádió pagodájában futottam össze vele, ahol
sokan voltak és mindennek
elmondtam. Ebből a legenyhébb kifejezés a jellemtelen
volt. Hangos kifakadásomnak rengeteg szem- és fültanúja volt…

A Koldusoperában Házy Erzsébettel
minden szerepet, a moderneket is megoldottam. Szinte
mindig fürödtem a munkában és a sikerben, folyamatosan próbáltam és játszottam. Az igen tisztelt kollégák megszokták, hogy engem állandóan meg lehetett
találni, hogy állandóan jelen
vagyok. Nem mindenki volt
ettől boldog, de hát én úgy
gondoltam, azért nem va-

kétszer azonban komolyabb, de mindig megúsztam retorziók nélkül, ám
hátrányait azért megéreztem. Az egyik nagyobb öszszetűzésem egy rendezővel,
B. A.-val volt – a nevét sem
ejtem ki soha, könyvemben
is csak monogrammal szerepeltetem, hiszen már nem
is él –, aki olyan instrukciókkal zaklatott a próbákon,

„Soha nem voltam földre szállt angyal”

– Elég, ha a P. E. zeneszerzővel történtekkel illusztrálom a sérelmeim sorát. Egy
igen nehéz darabot tanultam
be, amit, úgy érzem, elég jól
el is énekeltem, játszottam,
míg a másodszereposztásban lévő kolléga képtelen volt
megtanulni, mindig belesült
a szövegbe és az éneklés sem
ment olyan jól neki. Betegségre, meghűlésre hivatkoz-

– Lett következménye a
bátorságának, őszinte kirohanásának?
– Persze, mert magas
pártösszeköttetéseivel ott
fúrt meg P. E., ahol csak tudott. Később ő lett az Operaház igazgatója, majd főzeneigazgatója. A többit el lehet
képzelni, de az biztos, hogy a
Kossuth-díjam e miatt az incidens miatt ugrott, hiszen
nagyon messzire elnyúlt a
keze.

– Nem bánja utólag, hogy
nem volt kicsit simulékonyabb?
– Nem! A jellemtelen embereket nehezen tudom elviselni. És a pontatlanokat.
Számomra soha nem volt
fontos a kapcsolatrendszer,
csak a közönség számított,
és erre mindig büszke voltam s maradok, míg élek.
Más módszerekkel biztosan
többre vihettem volna, de én
azt hiszem, ha újrakezdhetném a pályámat, akkor is így
cselekednék. Igaz, nem voltam a rendszer kegyeltje,
„csókosa” – pedig egyszer
valaki, még az ötvenes években úgy nevezett, Palcsókos
elvtárs –, nekem nyugodt a
lelkiismeretem.

– Az elmúlt rendszer legnehezebb időszakában, a
Honvéd Művészegyüttesben
indult a művészi pályája. Hogyan emlékezik vissza a „régi
szép időkre”?

van?” „Úgy tudom, tenor vagyok” – válaszoltam, amire
rögtön jött a ledorongolás:
„Rosszul tudja, ön bariton.
Milyen számot hozott?” – érdeklődött, mire én: „A Hazám hazámat”. „Biztos a Palló féle fekvés” – jegyezte
meg, de nem így volt. „A Simándy féle fekvés” – mondtam kissé dacosan. Ezután a
kedves diskurzus után előadtam az áriát, majd a tanár
úr elismerte, hogy tenor vagyok. Az együttes férfikarának szólistája lettem, beutaztam a fél világot, a legmélyebb benyomást számomra Kína tette, ahol éppen az 56-os forradalom idején jártam.

ket a szabadságért. Izoláltan el voltunk zárva a külvilágtól. Mi már szeptemberben útra keltünk, méghozzá
vonattal, két hétig tartott az
út. Hosszú, hetekig tartó túrán vettünk részt, jártuk a
kínai városokat és csak a
forradalom után, december
15-én érkeztünk haza. Itthon
szembesültünk a tragikus
véget ért népfelkeléssel. Így
utólag borzasztó visszagondolni az egészre, de az vitathatatlan, hogy a sok külföldi
út közül életem egyik legnagyobb élménye volt ebben az
– Csaknem nyolcvan opeegzotikus országban baran- ra és dalmű tenorszerepeit
golni.
énekelte, egyike a leggazda-

tak előlünk a vezetőink, a
kínai újságokat, híradásokat pedig nem értettük. Mi a
legnagyobb tudatlanságban,
boldogan énekeltünk, táncoltunk odakint, míg idehaza emberek ontották a vérü-

Rodolphe áriája volt az első
felvonásból. Hála Istennek
jól ment, a magas „C” is elég
hosszú volt. Palló igazgató úr
felszólt a színpadra: „Hoztál
még valami magosat?” Mire
én: „Ha szabad, elénekelném

igaz, a bohóckodás állt a legközelebb hozzám. A humor
az opera büféjében, a magánéletben és a családban
sem hagyott cserben. Szerencsére, mert meggyőződésem, hogy e nélkül nem könynyű elviselni az életet, pláne
nem egy diktatórikus rendszert, mint annak idején.

– Összességében elégedett
a pályájával és a sorsával?
– Nem panaszkodhatom
az életemre és a karrieremre sem, gyönyörű pályát futottam be. Akkor lehettem
az Operaház tagja, amikor
azt Aranykornak hívták.
Nagyszerű volt együtt játszani olyan nagy operaénekesekkel, mint például
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miatt korábban kellett felhagynom a színházi élettel.
Én mindig hű voltam önmagamhoz, a társulathoz, és –
mint elismert pásztorok királya, azaz Kukorica Jancsi – Iluskához. Meg természetesen a feleségemhez,
Ildikóhoz, aki nélkül talán
már nem is lennék. Ő az én
őrangyalom, a társam mindenben. És van még egy őrangyalom, Ildikó, a lányom,
aki nem vitte tovább a hivatásom, de operatőrként
igyekszik helytállni az Érdi
Televíziónál. Addig molesztáltak, amíg plajbászt nem
ragadtam és neki nem ültem önéletrajzom megírásához, és évekkel ezelőtt
meg is jelent a rólam szóló
könyv, amiben részletesen

gabb repertoárral rendelkező karakterénekeseinknek,
aki számára soha nem volt
kis szerep, illetve a legkisebb
figurából is főszerepet tudott
csinálni. Ahhoz képest, hogy
mennyire nyílt és őszinte volt,
– Első számom Puccini nem úgy tűnik, mintha mel– Dehogy! Mindent titkol- Bohémélet című operájából lőzték volna…

– Egy évvel később,
1957-ben fordulat követke– Megúszta a forradal- zett be az életében, amikor
mat? Egyáltalán olyan mesz- immár az Operaházban
sze nyomon tudta követni a hallgatták meg…
hazai eseményeket?

– Vegyes érzelmekkel. Az
ifjúság megszépít mindent.
Még azt is, ami Sztálin halálakor, 1953. március 5-én
történt. Éppen koncertet adtunk Budapesten a Tiszti
Klubban, ami, hogy, hogy
nem, Vass Lajos vezényletével a Meghalt a cselszövővel
kezdődött… A nagy gyászban senki sem törődött a műsor tartalmával, de utána
nagy csillaghullás következett az együttesnél, egy csomó tisztet azonnal leváltottak. De talán ennél is érdekesebb, hogyan indult a pályám egy évvel korábban. A
Honvéd Művészegyüttesnél,
az énekkar művészeti vezetőjénél jelentkeztem meghallgatásra, aki ezt kérdezte
tőlem: „Mit hozott fiatalember, és milyen hangfaja

– Az igaz, hogy nem voltam jó káder, az Operaház
annak idején mégis jól sáfárkodott a tehetségemmel,
egymás után kaptam a repertoáron lévő és a felújításokon bemutatott operák jelentős szerepeit, például Mimet, Loget, Heródest, Dávidot, V. Lászlót, Albert Herringet. Visszagondolva szerencsésnek mondhatom magam a pályámon, valóban
nem úgy tűnik a kívülállónak, mint akit mellőztek volna, de azt csak én tudom,
hogy sokszor milyen csatározások árán kellett megvédenem magam. Meg aztán ne
felejtsük, hogy a hangi adottságok és a tehetség is számít
egy karrier építésében.

– A szakírók kiemelték remek színészi-énekteljesítményét, atmoszférateremtő képességét, kiváló humorát. Az
operákban ritkán lehet humorizálni, pedig ön híres humoráról, tréfacsináló kedvéről is.
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a Faust Cavatínát.” „Eredetiben?” – kérdezte a direktor.
„Természetesen” – válaszoltam büszkén. Tudniillik előadásokon a tenoristák sokszor transzponálva szokták
előadni, úgy könnyebb. Na,
az is lement. Láttam, hogy a
nézőtéren össze-összehajolgatnak bírálóim. Azt hittem,
hogy végeztem, mikor egy
rekedtes hang felszólt: „Valami Mozart van?”. Ferencsik
János főzeneigazgató úr volt
az. „Igen van, a Szöktetés a
szerájból, első felvonás, Belmonte A-dúr áriája.” „Na,
halljuk!” – szólt az utasítás.
A próbaéneklés után Palló
Imre csak ennyit mondott:
„Szépen énekeltél édes
fiam.” Felvettek, és innentől
kezdve nem volt megállás,
elég szép karriert futottam
be.

| 2017. március 8. |

A pásztorok királya, azaz Kukorica Jancsi

– Ez igaz, de azért néha
lehet viccelni. Soha nem voltam földre szállt angyal, talán ezért is szerettem az
operaszínpadon például részeg muzsikot, néger drogost játszani, de ami igaz, az

A Rózsalovagban Sánta Jolánnal
László Margittal, Moldován
Stefániával, Házy Erzsébettel és Melis Györggyel. Hálás vagyok a sorsnak, mert
kedvemnek valót csinálhattam. Igaz, néha próbáltak
betartani a „kedves” kollégák vagy a feljebbvalóim, de
összességében sikerült
megvalósítanom az álmaimat. Számomra az a jó igazgató, aki hagyja az énekest
azt énekelni, amit tud. Engem többnyire azért hagytak, és ami még nagyon fontos, szerencsére elég könynyen tanultam meg a darabokat. Azt is nagy szerencsémnek tartom, hogy prózai szerepeket is játszhattam, sőt tévéfilmekben is
szerepelhettem.

leírok mindent, ami hosszú
életem során megtörtént
velem.

– Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
– Sokat rádiózok, tévézek
és olvasok. Szép lemezgyűjteményem van, szívesen
hallgatom meg mások lemezeit is.

– Régi munkahelyére, az
Operaházba jár előadásokat
nézni?
– Már nem, egyre nehezebb a mozgás a számomra…

– Mióta kötődik Érdhez?

– 1991-től, akkor költözött
ide a család, és azóta nagyon megszerettem ezt a várost. A feleségem, Ildikó viszont itt töltötte ifjúságát
szüleivel. Tehát mondhatom, most már elég régről,
– Valóban. Bánt is kicsit, ezer szállal kötődünk a váhogy különféle betegségek roshoz.

– A sok nehézség ellenére elmondható, sikeres pályát futhatott be. Mégis,
mintha idejekorán megszakadt volna…
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Országos és helyi ügyek

Megnyílt az Interspar

Munkaszüneti nap lesz nagypéntek
Az Interspar megnyitásáról, érdi óvodafejlesztésre elnyert pályázati pénzekről, valamint három fontos törvényjavaslatról beszélt márciusi sajtótájékoztatóján dr.
Aradszki András energiaügyi államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP).
Érd országgyűlési képviselője múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján beszámolt
arról, hogy a Parkvárosban
élők örömére átadták az ország leg modernebb Interspar áruházát. A beruházás 4,1 milliárd forintba került, és – mint azt Aradszki
András hangsúlyozta – 100
új munkahelyet jelent,
amelyből 90-et érdi munkavállalók töltenek be. A csaknem 7 ezer négyzetméteres
bevásárlóközpontban kávézó, drogéria, posta és egyéb
szolgáltatások is a vásárlók
rendelkezésére állnak.
Aradszki András arról is
beszámolt, hogy városunk
240 millió forintot nyert két
óvoda energetikai felújítására, ezzel folytatódhat Érd
óvodafelújítási programja,
amely szinte valamennyi
óvodánkat érinti.

Az országos ügyekre áttérve a politikus elsőként a
változatlanul fennálló menekültkérdésről beszélt. Hangsúlyozta: a magyar kormány
arra törekszik, hogy egyre
szigorúbban és észszerűbben teljesítse az európai uniós, a schengeni egyezmény
és egyéb nemzetközi elvárásokat. Ennek érdekében
megalkották a jogi határzárat, s május 1-jéig tovább
erősítik a magyar–szerb határvonalon a fizikai határzárat is. Lényege, hogy azok,
akiknek a menekültügyi kérelme még elbírálás alatt áll,
nem mozoghatnak szabadon, csak a számukra kijelölt helyeken tartózkodhatnak. Ez a terület Szerbia felé
nyitott, de Magyarország
felé fizikai határként működik. Ez méltányos eljárás és
nemcsak a magyar, hanem

Életet menthet
az emlőrákszűrés
Márciusban megkezdődött az érdi emlőrákszűrés következő ciklusa: a 45–65 éves hölgyek hamarosan
megkapják behívójukat az ingyenes mammográfiai
vizsgálatra, amit a Dr. Romics László szakrendelőben
végeznek.
A szakorvosi rendelőben
2014 óta működik mammográfiai szűrőállomás. A
szűrés segítségével a korai
stádiumú, panaszmentes
esetek is felismerhetők.
Sajnálatos módon nagyon
kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, pedig az emlőrák
a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése.

– A mammográfiai szűrésen részt vevők aránya a
korábbi 30 százalékosról
20-ra esett vissza, az interneten terjedő ostoba tartalmak miatt – tudtuk meg dr.

Kőszegi Gábortól, az
egészségügyi intézmény főigazgatójától, aki elmondta
azt is: tavaly mintegy tizenkétezer 45–65 év közötti
asszonyt hívtak be vizsgálatra, ebből 4500–5000 élt a
lehetőséggel. Közülük 25–
30 emlőrákos megbetegedést szűrtek ki.
A főigazgató hangsúlyozta: a mell radiológiai vizsgálatával az elváltozások
85 százaléka kimutatható.
Tudni kell azt is, hogy az
emlőrák korai stádiumban
nagyon jól gyógyítható.
Azok a 45–65 éves hölgyek, akiknek az utolsó
mammográfiás vizsgálata
óta két év eltelt, megkapják behívólevelüket, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a Dr. Romics László Egészségüg yi Intézményben. Akinek ez az
időpont nem jó, kérhet másikat a 06 20 462 1825-ös
telefonszámon.
n Á. K.

az európai érdekeknek is
megfelel – hangsúlyozta az
államtitkár, hozzátéve, hogy
a jogszabály megalkotása folyamatban van.
Szintén fontos törvényjavaslatként említette a nagypéntek munkaszüneti nappá
nyilvánítását, amit a parlamenti frakciók többsége – az
LMP-t kivéve – támogatott.
Régóta komoly igény van rá,
hogy nálunk is munkaszüneti nap legyen a húsvéti ünnepeket megelőző péntek, hisz
számos példa van rá a környező országokban – mutatott rá Aradszki András.
Majd a már szintén az Országgyűlés előtt álló építésügyi törvény módosítását
emelte ki, amelynek elfogadása a jövőben megkönnyíti
a magánszemélyek építkezését. Lényege, hogy a 300
négyzetméter alatti ingatlanok esetében nem kell
építésengedélyezési eljárást
lefolytatni, elég csupán bejelenteni. A politikus úgy vélte, az egyszerűsítés tovább
ösztönzi az embereket, hogy

Valóban Parkváros következik!
Múlt csütörtökön ünnepélyes keretek közt átadták az
érdi Interspar áruházat Parkvárosban. A hétezer négyzetméteres bevásárlóközpont március 3-án nyitotta meg
kapuit a nagyközönség előtt.

Dr. Aradszki András: a megújuló energiaforrások nem fedezik az ország áramszükségletét
a családi kedvezményeket
igénybe véve saját otthont
teremtsenek a családjuknak. Ez azért is fontos, mert
Magyarországon a lakások
mintegy 60 százaléka meglehetősen elavult, s ezáltal
felgyorsítható a lakásállomány korszerűsítése is – tette hozzá.
A budapesti olimpiával
kapcsolatban az államtitkár
kifejtette, hogy az aláírásgyűjtők, a Momentum Mozgalom és a baloldali, liberális pártok pontosan tudták,
hogy szétdúlják az olimpiai

reményeket a népszavazási
kezdeményezéssel. Sajnálatos, hogy ezt ugyanazok a
politikusok tették, akik még
2015-ben nemzeti ügyként
kezelték és támogatták az
olimpiai pályázatot. Mivel
újabban már Paks II. megépítése ellen is bejelentették
a népszavazás kezdeményezését, az energiaügyi államtitkár elmondta: azért megkerülhetetlen az atomerőmű
fejlesztése, mert a megújuló
energiaforrások nem fedezik az ország áramszükségletét.
n BÁlint Edit

Regionális központtá válunk
Február 28-án megalakult
az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A polgárok házában
tizennyolc település polgármestere írta alá a megállapodást – jelentette be
március elsejei sajtótájékoztatóján T. Mészáros
András polgármester, akit
a társulás elnökévé választottak.
Mint T. Mészáros András
elmondta, a társulásban
részt vevő településeken öszszesen mintegy 250 ezren
élnek; e települések mind
Pest megyében találhatók,
nemcsak a budai, hanem a
pesti oldalon is.
– Azt várjuk, hogy olyan
erős társulás jöjjön létre,
amely a későbbiekben biztosítja, hogy a hulladékgazdálkodást hatékonyan, nonprofit módon, ugyanakkor
nem veszteségesen szervezzük meg, és lehetővé teszi a
fejlesztéseket is – mutatott
rá a polgármester, emlékeztetve arra: a társulás megalakulása lépés abba az
irányba, hogy Érd a hulladékgazdálkodást illetően
regionális központtá váljon.

A bevásárlóközpont alapkövét 2015 októberében tették le. Az azóta eltelt szűk
másfél év alatt a mintegy 4,1
milliárd forintos beruházás
keretében nemcsak a hipermarket épült fel, hanem a
környező úthálózatot is fej-

településeken élők is minőségi szolgáltatásokhoz tudnak jutni – húzta alá a politikus, aki javasolta, hogy a hipermarket polcaira kerüljenek fel a helyi és környékbeli
gyümölcsösökből származó
termékek is.

A bevásárlóközpont száz új munkahelyet is teremtett, amit nagyrészt érdiek töltenek be
(Fotók: Boros Sándor)
lesztették, illetve kiépítették
a Somogyvári út vízelvezetését, és egy játszótér is épült a
bevásárlóközpont mellett –
hangzott el a harmincharmadik Interspar áruház
március 2-ai ünnepélyes átadásán, amelyen jelen volt
dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP) energiaügyért
felelős államtitkár is. A térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta:
az Iparos úti csomópont, illetve az áruház átadásával
Parkváros megindul a fejlődés útján.
– A bevásárlóközpont
könnyen elérhető sóskúti,
tárnoki, pusztazámori lakosok számára is, így nemcsak
az érdiek, hanem a környező

T. Mészáros András polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy a bevásárlóközpont száz új munkahelyet is teremtett, amelynek 90 százalékát érdi, 10
százalékát pedig Érd környéki munkavállalók tölthetik be, így Érdről kevesebb
embernek kell más településeken munkát vállalnia.
Érd polgármestere a további parkvárosi fejlesztésekre is felhívta a figyelmet.
– Hamarosan elindulnak az
iskolafejlesztések: a Teleki
Sámuel általános iskola középiskolává alakul, a Búvár
és a Burkoló utca környékén
új iskola és óvoda épül, és
szeptemberben átadjuk az
új közösségi házat is az áru-

ház és az önkormányzat öszszefogásának eredményeképpen – hangsúlyozta a
polgármester.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a meghívottak végigjárhatták a bevásárlóközpontot, amely nemcsak hipermarketet, hanem
egy úgynevezett To go éttermet, valamint drogériát és
egyéb üzleteket is magában
foglal. Posta is helyet kapott
az áruházban, ami várhatóan áprilisban nyílik meg. Érdemes még megemlíteni,
hogy az autóval közlekedőket 377 parkolóhely várja, a
busszal érkezőknek pedig a
főbejáratnál alakítottak ki
megállóhelyet.
Nemcsak a vásárlók, hanem az alkalmazottak is
örömmel fogadták az új
nagyáruházat Érden, hiszen
valamennyien helyi, illetve
környékbeli lakosok. Mint a
zöldségosztály egyik eladója
lapunknak elmondta, korábban is a kereskedelemben
dolgozott, de nem helyben,
hanem Székesfehérvárott és
Budapesten, így neki és családjának is nagy könnyebbséget jelent, hogy a városban
tud munkát vállalni.
– Nagyon sokat vártunk
erre az Intersparra, és nagyon örülünk neki, a családommal együtt – mondta a
fiatalember.
Kolléganője, aki pénztárban dolgozik, szintén nagy
örömmel kezdett az új munkahelyén. Mint mondta, nemrég költözött Érdre; szereti a
szakmáját és azt, hogy emberekkel foglalkozhat; nag yon jó dolognak tartja,
hogy helyben talált magának állást.
QQÁdÁm Katalin

Tizennyolc település polgármestere írta alá a megállapodást
– Egy lépés ebbe az irányba az is, hogy benyújtottuk
pályázatunkat egy hulladékkezelő, -válogató rendszer létrehozására, és úgy
tűnik, elnyerjük majd a forrást. Ez minteg y háromnégy milliárd forintos fejlesztés lesz Érd határában,
az M6-os út környékén – tette hozzá a polgármester.
– Érden jelenleg 40–50
tonna kommunális hulladék
keletkezik egy évben: azt
szeretnénk elérni, hogy ennek legfeljebb 10–15, később
pedig 5 százaléka kerüljön
lerakásra. Ennek érdekében
történnek a fenti fejleszté-

sek, amelyek első lépcsőfoka
a társulás megalakítása volt
– hangsúlyozta T. Mészáros
András.
A polgármester megjegyezte: szeretnék tartani a
rezsicsökkentés által előírt
árszínvonalat.
– Érden több éve nem
emelkedtek a szemétszállítási díjak; Budapest kerületeiben 30–40 százalékkal
magasabb ez az összeg,
mint Érden. Reméljük, hogy
ettől az alacsony ártól nem
kell majd eltérnünk, és a
színvonalat is tudjuk növelni
– zárta szavait T. Mészáros
András.
n ÁdÁm K.

Dr. Aradszki András javasolta, hogy a polcokra kerüljenek fel a helyi gyümölcsösökből származó termékek is
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Városi köszöntés

A nyolcvanéves Zsákai
Jánost köszöntötte születésnapja alkalmából az érdi
önkormányzat. Az idős férfit Kopor Tihamér Fidesz–
KDNP-s képviselő látogatta
meg otthonában múlt kedden, s adta át neki a város
ajándékát.
Az idős szobrász, kőfaragó Abonyban született, az
ipariskolát Budapesten végezte, és a hatvanas években költözött Érdre. A katonaságnál megfag yott a
keze, már nem tudta kezelni a vésőt, így kitanulta a
nyomdai gépmesterséget,
és huszonöt évig dolgozott
ebben a szakmában. Köz-

ben elvégezte a közgazdasági szakközépiskolát is, és
a katonasághoz került, innen ment nyugdíjba.
János bácsi aktívan tölti
idejét: műveli az érdi kertet,
benne a sok gyümölcsfát és
büszkeségeit, a rózsabokrokat, illetve a szőlőjét, Iszkaszentgyörgy mellett.
– A kertészkedésben találom meg a boldogságomat. Szeretnék még élni jó
pár évig, hogy lássam megépülni a papi földeken a víztározót. Kijárok majd oda
horgászni, ez lesz az új hobbim – mondta mosolyogva
Zsákai János.
QQÁ. K.

Nagycsaládos kedvezmény
Együttműködési megállapodást kötött a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hugarikumokért felelős államtitkársága és a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), a megállapodás a környezettudatosságra nevelés mellett számos kedvezményt nyújt az egyesületi tagoknak.
V. Németh Zsolt államtitkár kiemelte: a most aláírt
megállapodás lehetővé teszi a nagycsaládosok egyesületével a többirányú
szakmai együttműködést,
közös programok és pályázatok meghirdetését. A
megállapodás értelmében
az FM lehetőség szerint bevonja az egyesületet a gyermek és ifjúsági korosztályt
érintő, tárca által kiírt pályázatokba, példaként az
ifjú kócsagőr programot
vagy a vadonleső pályázatot emelte ki. A minisztérium célja, hogy a természet
szeretetére, védelmére neveljen, miközben megismerteti a látogatókkal a
védett természeti értéke-

ket, területeket – mondta az
államtitkár.
Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület tagjai 20 százalékos
kedvezményt kaphatnak a
nemzeti park igazgatóságok üzemeltetésében lévő
szálláshelyek árából, és a
nemzeti parkok látogatóhelyeinek szolgáltatásait (belépőjegy, barlangtúra) a
tagsági kártyával rendelkező tagok harmadik és további 14 év alatti gyerekei
ingyenesen vehetik igénybe. Az egyesületnek jelenleg 14 ezer család a tagja,
240 helyi szervezete van –
tette hozzá az elnök. MTI

kultúra

kultúra

Tra
nszpireneusok
Trekking
Utazók (Passengers)
FILM

nyosan kell tengetnie az
életét a hajón. Ezután átesik a kétségbeesés és a
depresszió összes fázisán,
míg végül az öngyilkosság
gondolatáig is eljut. És tulajdonképpen itt kezdődik
az igazi utazás, amelyben
mérlegre kerül az egyik
legnagyobb emberi kérdés,
mióta világ a világ, márpedig az, hogy mi az, ami célt
ad az életünknek. A hajó
csak metafóra, az igazi
utazást Jim Preston lelkében történik, akinek először a magány és a halál
között kellene döntést hoznia, de aki sem egyikre,
sem másikra nem képes és
végül felébreszti a szép és
kalandvágyó írónőt, Aurorát (Jennifer Lawrence),
aki azért vállalkozott erre
az utazásra mindent hátrahagyva, hogy megírja élete
legnagyobb sztoriját.
Ez persze komoly morális
kérdéseket vet fel, de ahogyan azt a film egyik mellékszereplője, mintegy magára vállalva a rezonőr szerepét megfogalmazza: a
fuldokló nem nézi, kit ránt
magával a mélybe. Ettől
fogva pedig Jim és végül
Aurora is folyamatosan
döntéshelyzetekbe kerülnek, a rendező különböző
helyzeteket teremt, amikben általában a magány, a
halál és a szeretet/szerelem
a három összetevő, és ezeket kell rangsorolniuk a
szereplőknek.

Radics Tamás geológus,
a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének Ph.D. hallgatója és Kiss
Judit másodéves geográfushallgató 2016 nyarán indultak, túrájuk másfél hónapon
keresztül tartott, s ez idő
alatt nem kevesebb mint 840
kilométert tettek meg.
Túrájuk a hegygerincen, a
völgyek felső részében vezetett, lakott településekre
csak nagy ritkán jutottak le.
Az Atlanti-óceántól a Földközi-tengerig tartó utat mindenféle külső segítség nélkül
tették meg, így a túra során
gyakran sziklát másztak a
súlyos felszereléssel, máskor pedig a fenyőfákba kapaszkodva ereszkedtek le a
meredek lejtőkön vagy ép-

közvetlenül
a pincészetből

Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16

448813

Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, ÁszárNeszmélyi borok

egy kicsit másképp!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik a mozgást.
06-30/632-0917
Érd, Esküdt u. 4.
Péntekenként 10-11 óráig.

450291

Minőségi
borok

INGATLANT ELADNA?

450061

INGYENES ÉRTÉKBECSLÉS
SZAKTANÁCSADÁS
Érdeklődni lehet: +36 70 708 2437
OTP Ingatlanpont iroda, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 160.

840 kilométeres túra másfél hónap alatt
pen bokáig érő sárban trappoltak, naponta átlagosan
20–25 kilométert tettek meg.
A Transzpireneusok Trekking célja az volt, hogy a
hegyvonulat spanyol oldalának gerincét járják végig, s
ez magyarként először sikerült a két debreceni fiatalnak.
– Rengeteg élményt és kalandot éltünk át. Geológusként elsősorban a természetföldrajz érdekel, így aligha
adódhatott volna ennél jobb
lehetőség a természeti kincsek felkutatására. A Pireneusoknak pedig egyedülállóan változatos a felszíni
formája – mondta lapunknak

nyilatkozva Radics Tamás,
hozzátéve: rengeteg csodaszép tájon át vezetett az útjuk, mégis talán a mintegy
230 kilométeres központi részen találkoztak a legtöbb
geológ iai érdekességgel.
Nem csoda, a Spanyol- és
Franciaországon átnyúló
Ordesa-kanyon a világörökség része, a világ egyik legszebb völgyvonulata.
Radics Tamás a Pireneusok francia oldalának megismerését is tervezi, aki előadása során a több ezer
fényképből a leglátványosabb 130-at mutatta be érdi
hallgatóságának.
QQÁbrahÁM

Noha városunk egyelőre
nem rendelkezik önálló kőszínházzal és színtársulattal sem, néhány remekbe
szabott produkciót mégis
helyben tekinthet meg a közönség. A művelődési központ munkatársai minden
évben összeállítanak egy
igényes, népszerű előadásokat tartalmazó bérletet.

ZUMBA

A színházbérlet következő
előadására e hónap végén,
március 26-án számíthatnak
a vígjáték rajongói. Humoros
jelenetek és fergeteges alakítások kerülnek színpadra házasságról, pénzről, férfiakról
és nőkről, azaz mindennapi
életünk alapvető kérdéseiről.
A darab címe Ez volt, ez van,
amelyben a felhőtlen szórakozást Nyertes Zsuzsa, Hajdu
Steve, Harsányi Gábor, Heller Tamás és Magyar Attila
garantálja a nézőknek, akik a
klasszikus magyar kabaré
eszköztárától a stand up műfajig mindent bevetnek.
A továbbiakban azonban a
színházbérleteseknek műsorváltozásra kell számítaniuk,
mert április 23-án a Lépjünk
olajra című komédia helyett a

Postatörténeti gyűjtés

Míg a korábbi években leginkább képzőművészeti kiállításoknak adott otthont
az érdi művelődési központ
kamaraterme, tavaly már
zömében a fotográfia különböző ágainak szentelték tárlatsorozatukat, s
ezt az idei kiállításokkal is
folytatni kívánják.

Tavaszi színházi programok

QQM. F.

Fényértékek és záridők
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Ez lesz! Harsányi Gábor és Nyertes Zsuzsa az Ez volt, ez van című komédiában
Bál a Savoyban című operett
kerül bemutatásra. Nem éri
veszteség a nézőket, hiszen
mind külföldön, mind pedig
hazánkban az egyik legsikeresebb magyar operettet láthatják az érdiek. Ábrahám
Pál a műfaj nagy megújítója
az akkor világhódító jazzmuzsikát lopta be az operettbe,
amivel szinte új, revüoperettstílust honosított meg. Híres
betétdalait ma is dúdolják. Ki
ne ismerné például a Kicsike
vigyázzon, a Toujours lamour
vagy a Mr. Blue slágereket? A
sikert pedig ezúttal Gregor
Bernadett, Egyházi Géza,
Mádi Piroska, Köllő Babett,
Várkonyi András, Juhász Il-

lés, Göth Péter remek alakításai garantálják.
A művelődési ház egyébként nemcsak a felnőttek,
hanem a legkisebbek színházi élményeiről is gondoskodik. A Micimackó Színház
márciusi előadása a Többsincs királyfi, amit a Magyar
Népmeseszínház előadásában március 20-án délelőtt és
délután láthatnak a kicsinyek. A következő mese a
Csipkerózsika, amely ezúttal
különleges balettelőadásban
lesz látható április 10-én,
ahol néhány jelenet a nézőtéren, a közönség bevonásával
zajlik majd.
QQbE

A Szepes Gyula Művelődési Központ a tavalyi gyakorlatot folytatva idén is többnyire a fotográfia különböző
ágainak szenteli a havonta
jelentkező tárlatsorozatát.
Tavaly többek között láthattunk különleges szelfiket,
arcképeket, színházi jeleneteket bemutató és sajtófotókiállítást.
Idén januárban a DunaArt Fotóklub tagjai szépséges őszi tájakra kalauzolták
a látogatókat, Hancsovszki
János Munkások című sajtófotóit követően pedig az ételfényképezés kulisszatitkaiba pillanthatunk majd be.
Hatalmas érdek lődésre A tavalyi szelfipályázat egyik díjnyertes képe. Nagy Mariann felnőtt
tarthat számot a kutyaport- kategóriában lett 2. helyezett
rékból megrendezésre kerülő tárlat is, hiszen szinte rántsem mindennapi munká- lériájában látható az a kiállíjáról, hiszen több mint húsz tás, amely Körmendy Zizi
éve a krízishelyzetbe került, téli fényképeit mutatja be.
„Télen, mikor az erdőben
veszélyeztetett gyermekek
sétálok és ropog a hó a taloltalmával foglalkozik.
Körmendy Zizi makrofo- pam alatt, vagy amikor egy
tói a látható mögötti valósá- befagyott tó jegén megcsilgot kísérelik megragadni. lan a nap sugara, vagy amiŐszi egyéni kiállításán töb- kor a zúzmara ellepi a fákat
bet is láthatunk majd belőlük, – újfent rácsodálkozom a
s közelebbről is megismer- TERMÉSZET szépségére.
hetjük sajátos fényképezési Igen, így, nagybetűvel írva.”
Hamarosan camera obscurával technikájának eredményeit. – vallja magáról a fotográA Duna-Art Fotóklub veze- fus, aki mindig nyitott, „fénykészített felvételeket is láthatnak
tőjének munkáit azonban képező” szemmel jár-kel a
a fotográfia szerelmesei
már most is megcsodálhat- világban.
mindenkinek van, volt vagy ják az érdeklődők, mert márA kiállítás megtekinthető
lesz hűséges négylábú ked- cius 1-jétől Téli mese cím- március hónapban a művemel, a Szepes Gyula Művelő- lődési ház nyitvatartási idevence!
A fotókiállítások szerve- dési Központ előtéri fotóga- jében.
n Bálint Edit
zője, M. Nagy Péter egy igazi
kuriózumot is kínál az érdeklődőknek azzal a tárlattal, amellyel a fényképezés
gyökereihez nyúlnak vissza.
Az úgynevezett lyukkamerával, „camera obscurával”
készített felvételeket mutatják majd be a fotográfia szerelmeseinek.
Az év második felében
mondhatnánk mindennapi,
de talán mégsem annyira
megszokott fényképek is a
kamaraterem falaira kerülnek. Az érdi székhelyű Fészek Gyermekvédő Egyesület
idén ősszel egy saját fotókiállítással ad áttekintést a ko- Téli mese (Fotó: Körmendy Zizi)

Levélfeldolgozás

(Forrás: postamuzeum.hu)

A Magyar Posta 2017-ben
ünnepli függetlenné válásának 150. évfordulóját. A
Postamúzeum a Mag yar
Posta Zrt. támogatásával
az ország 155 települését
bejáró mobil kiállítást készít, amely Érdet is érinteni
fogja.
A Magyar Földrajzi Múzeum ehhez kapcsolódóan
egy időszaki kiállítást kíván készíteni érdi postatörténeti tárgyakból, dokumentumokból, ezért ezúton
kérik az itt élők segítségét.
Ha valaki tehát érdi pos-

tákra vonatkozó régi anyagokkal rendelkezik és azt
kölcsön vagy örökbe rendelkezésükre tudja bocsátani, azt örömmel fogadják.
Lehet bármilyen tárgy (bélyegző, ruha, postaláda, telefon stb.), dokumentum, jelentős postai személy fényképe, épület fényképe, levél,
bélyeg stb.
Az anyagok leadását Kovács Sándor és Lehoczki
Zsuzsanna várják a Magyar Földrajzi Múzeumban
(2030 Érd, Budai út 4; Tel.:
06 23 363 036).

ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

facebook.com/erdibeta

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

448782

Az Utazók című film tavaly decemberen debütált,
nem kis felhajtás közepette.
A készítőknek sikerült leakasztaniuk két ügyeletes
hírességet, akik kedvéért a
legtöbb ember szívesen
beül a mozikba. Az, hogy a
szereplőválasztás gazdasági megfontolás volt-e
vagy szakmai mérlegelés
eredménye, végső soron
mindegy is, mert mindketten jó választásnak bizonyultak.
Persze Jennifer Lawrence-t már sok oldaláról
ismerhetjük, mióta befutott
az Éhezők viadala trilógiával, de Chris Pratt még épp
csak most kezdett bele a
közönségfoglalásba és a
legtöbben eddig csak a Jurassic Worldből ismerik. A
filmet Morten Tyldum rendezte, akinek a nevéhez
kapcsolódik többek között
a szintén nagy sikert aratott Kódjátszma című 2014es alkotás.
Az Utazók egyszerre scifi és romantikus film is
egyben. A történet a jövőben játszódik egy utasszállító hajón, ami a földről
szállít utasokat hibernált
állapotban az egyik gyarmatbolygóra, de egy meteor becsapódásnak köszönhetően az egyik hibernáló
ágy meghibásodik és felébred az eg yik utas, Jim
Preston (Chris Pratt), aki
hamar rájön, hogy mi történt, és hogy az utazásból
hátralévő 90 évben magá-

Két debreceni fiatal, Radics Tamás és Kiss Judit
első magyarokként járták
végig a Pireneusok gerincét a spanyol oldalon. Tapasztalataikat Radics Tamás vetítőképes előadásban osztotta meg a Magyar
Földrajzi Múzeum Világjáró esték sorozatának legutóbbi programján.

Fotókiállítások a Szepesben
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Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia
lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
www.facebook.com/palatetok

www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082
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hely, történet
Urbán LászLó – sajtótükör

KÖNYV

Kalapos Éva: Massza

Tatabánya, Budapest XXII. kerület, valamint Érd város
Görög Nemzetiségi Önkormányzatainak
közös szervezésében megvalósuló programunkra

A történet szereplője Ráber
Patrik, egy gimnazista fiú, akiben semmi különös nincs. Pár
osztálytársa azonban nem
tud elmenni mellette szó
nélkül, míg egy nap a szokásosnál durvábbra sikerül egy
beszélgetés. Később erre a
napra Patrik csak úgy emlékszik vissza, hogy minden akkor kezdődött.
Akkor kezdődött az, amit
a köznyelv helytelenül online zaklatásnak hív – ám
ez sokkal több annál. Kőkemény
megfélemlítésről
van szó, olyan lelki terrorról,
amit csak az érthet meg, aki
valaha a saját bőrén tapasztalta az ok nélküli utálkozást,

Program: Városnézés kényelmes tempóban
idegenvezető kíséretével, a Bory-vár,
a Püspöki Palota, a Görög Templom és
a Hetedhét Játékmúzem közös meglátogatása
Indulás autóbusszal Tatabányáról 2017. 04. 01-én,
szombaton reggel 7:00-kor
Felszállási lehetőségek: Bicskén, majd 8 óra utáni időpontban Budapesten a IX. kerület Viola utcában (Actor Hotel),
valamint a XXII. kerületben, továbbá Érden ahonnan már
Székesfehérvárra tartunk.
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rágalmazást és fenyegetést.
Vagy az, aki olvasta Kalapos
Éva könyvét. Mert ez a könyv
tabuk nélkül mutatja be azt,
amin gyermekek (és felnőttek) százai, ezrei mennek keresztül nap mint nap.
Nagyon nehéz erről a
helyzetről beszélni mind a
megfélemlítettnek,
mind
pedig a környezetében élőknek. Patrik is inkább a csend
útját választja, mint oly sokan tennénk a helyében. Az
őt körülvevő gyűlölet pedig
csak gyűlik, üzenetek százai
emlékeztetik arra, hogy ő
„gyökér”, „halott” és természetesen „jobb lenne a világ
nélküle”. A megalázottság és

Munkásdinasztia Érden

kiszolgáltatottság érzése az,
amely nem hagyja felelősen
gondolkodni, nem hagyja,
hogy a külvilág számára
egyértelművé tegye, hogy
bajban van. Pedig nagy bajban van.
A Massza kötelező olvasmány minden pedagógusnak és szülőnek, minden
középiskolásnak és hozzátartozóiknak. Valamint azoknak,
akik nem néznék tétlenül, ha
az utcán látnák, ahogy földre
kényszerítenek és összevernek egy fiatalt.
Kalapos Éva könyvét és a
többi tabudöntögető kortárs
irodalmat keressék a könyvtárban!

Azt mondják Érden, a MEZŐGÉP 5-ös számú gyárában
a vezetők, hogy a jó hírű munkásdinasztiák gyökereit nem
feltétlenül kell a levéltárban,
ipari üzemek archívumában
keresni, akad olyan munkáscsalád is, amelynek múltja
alig van, jelenje már inkább, s
hogy jövendője mint terebélyesedik majd, ki tudja!
Itt vannak például Gálék.
Idős Gál Ferenc és családja.
Heten dolgoznak a gyár műhelyében.
A családfő, idős Gál Ferenc
a szereldében művezető. Hogy
családjáról tudakozódom, a
fejét ingatja: ugyan, dehogy
heten dolgoznak a gyárban.
Nyolcan! S pár hét múlva viszszajön az egyik fia is, akkor
kilencen lesznek. Igaz, két lánya meg két menye szülési
szabadságon vannak, nevelik
az unokákat, de végül is idetartoznak valamennyien.
A munkásdinasztia alapításának története jó három
évtized távolában, s jó párszáz kilométerre Érdtől kezdődött. Talán elég a visszate-

Az autóbusszal a visszaúton fordított sorrendben újra
érintjük a felsorolt helyeket. A tervezett visszaérkezés
Tatabányára aznap este 19 óra.
Az utazás költségeit a szervezők biztosítják, az étkezésükről
a jelenlévők egyénileg gondoskodhatnak.

Akik csatlakozni szeretnének, az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek a részletekről valamint jelentkezhetnek:
Papakosztandisz Eleni: 30 7212858 Budapest és Érd jelentkezés esetén.
Nikolaidisz Nicolaus: 30 2655409
Kukumdzis Natasa: 30 6955265 Tatabányáról érdeklődők esetén.

kintésből annyi, hogy a székelyudvarhelyi születésű Gál
Feri Székelykeresztesen, vitéz Török Dénesnél kitanulta
a szövőszakmát, majd szülővárosában egy Stern nevű
mesternél dolgozott, mígnem
legénysorba cseperedvén a
házasságra is gondolt.
Megnősült, majd esküvő
után két napra, 1940. december 2-án megkapta a behívót
Gyergyótölgyesre. Harcolt a
fronton, pár hónapig fogságban is volt, vetődött erre-arra, lett szökött katona, majd a
háború végén Budapest közelében, Érden telepedett meg.
Jelentkezett rendőrnek, majd
egy textiles üzemben helyezkedett el, s mivel eredeti
szakmáját nem kedvelte különösebben, az Érdi Állami
Gazdasághoz jelentkezett gépésznek. Jól focizott, úgyhogy az állásváltozásokat tulajdonképpen mindig csapatcsere előzte meg, a sport
eg yengette útját. Közben
megszerette a gépeket, átképezte magát, gépkocsivezető
lett a gazdaságban.

Nemcsak a labdakezelésével, de munkájával is oly elégedettek voltak, hogy 1954ben, amikor az első házépítési akciót szervezték a nagycsaládosok támogatására, ő
is telket kapott, hosszú lejáratú kölcsönt az építkezésre.
A ház hat hónap alatt felépült.
– Hajszás idők jártak ránk.
A gazdaságban is akadt
munka elég, azon a nyáron
lettem országos második helyezett az aratógép-kezelők
versenyében. Éjszaka meg
fuvaroztam, segítettünk egymásnak építeni. Mit tagadjam, megreszkíroztam néhány feketefuvart is, le is
buktam, de a büntetésem felfüggesztették. Hát inkább
csak a jóra emlékezem. Saját
otthonunk volt, s hogy milyen
nagy segítséget kaptunk, azt
elég lesz annyival érzékeltetnem: az utolsó részletet – a
nevetségesen kevés, havi 153
forintot – most szeptemberben fizettem ki.
Idős Gál Ferenc első gyermeke 1944. november 15-én
született a szentendrei kórházban. A családfő akkor
még katonáskodott, néhány
hónapba telt, míg elsőszülött

fiát, ki szintén a Ferenc nevet
kapta, megláthatta. Ifjabb
Gál Ferenc már maga is két
gyermek apja. Itt dolgozik a
gyárban, a lakatosműhelyben csoportvezető. A többi
gyerek így jön egymás után:
Vilma, két kisfiú anyja; Sándor, ő festő, most jön vissza a
gyárba; Erzsi, itt a gyárban
betanított esztergályos, most
szülési szabadságon neveli
kislányát; Gizi, itt adminisztrátor, szintén szülési szabadságon van, egy kisfiú és egy
kislány anyja; Mihály, itt dolgozik a garanciális szervizben, karosszéria-lakatos;
Zoltán, az új kovácsoló üzemben dolgozik harmadik éve; s
a legkisebb, Attila, ő sajnos
beteg, kórházban kezelik, ha
fölépül, úgy tervezik, mezőgazdasági szakiskolába íratják. Egyébként a két meny,
aki a gyárból ment szülési
szabadságra, Ferenc és Sándor felesége.
A gyerekek, kettő kivételével, kiröppentek hazulról. No,
nem messzire:
– A közelben épített valamennyi, akár át is kiabálhatunk egymáshoz. Azelőtt sok
időmet lekötötte a foci, tíz

évig voltam az Érdi MEDOSZ
sportkörének elnöke. Aztán
megnőttek a gyerekek, azóta
minden szabad időmben építkeztünk…
Nevet.
– Sokan vagyunk, annyi
bizonyos. Szokás nálunk,
hogy minden évben hazautazunk, egyszer az asszony
visz egy-két unokát, egyszer
én pár hétre. Emlékszem,
1960-ban, még élt az apám,
fölpakoltuk az egész családot, akkor még csak a nyolc
gyerek volt, s úgy mentünk
két taxival Segesvártól. A
szüleim csak álltak leeresztett kézzel a kapuban, „hát
tudtam, hogy nagy a családod fiam, de hogy ennyien
vagytok!” – mondták. Azért
örültek nekünk, a rokonság
is mind, mert amikor ott vagyunk, kirándulunk egyet a
Hargitára, a Gyilkos-tóhoz,
gyönyörű vidék az, de aztán
eg y-kettőre visszazökkenünk a hazai tempóba, kinek
építkezni segítünk, kinek a
szőlőben kapálni, mert munka mindig akad. Mi már ebbe
szoktunk.
Pest Megyei Hírlap,
1974. szeptember 3.

Márciusban isMét Megjelenik
Esküvő 2017.
melléklettel!
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a család Magazinja
Fókuszban a család!

Sztárinterjú
Náray Erikával
I dul a kertI szezon In
unk!!
vvIrágossítssu

Szombathely

Érd
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely
Nagykanizsa

Székesfehérvár

Siófok

Programajánló
6 megyéből

Interjúk, cIkkek,
hasznos ötletek
a család mInden tagjának
3-99 éves korIg

Gyereksarok

A mAgAzinbAn vAló megjelenésről,
A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink,
ügyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

KIÁLLÍTÁSOK
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Téli mese

összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Tel.: 06 23 365 470
Szerda: szünnap
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá- Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
sairól és díjszabásáról bővebb információk Szombat: 8-tól 13 óráig
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá- ZENEI KÖNYVTÁR
mon vagy a www.csukalib.hu honlapon
2030 Érd, Alsó u. 27.
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 524 070
FELNŐTTKÖNYVTÁR
Tel.: 06 23 363 036
Hétfő: 10-től 18 óráig
info@foldrajzimuzeum.hu
KÖNYVAJÁNLÓ
Kedd: 12-től 17 óráig
www.foldrajzimuzeum.hu
Világjáró könyvválogató
Szerda: szünnap
Nyitvatartás:
Az ausztrál és az új-zélandi irodalom Csütörtök: 12-től 17 óráig
Április 1-jétől november 30-ig
gyöngyszemeiből
Péntek: 10-től 17 óráig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00– Március 15-ig
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
KIÁLLÍTÁS
December 1-jétől március 31-ig
2030 Érd, Bem tér
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00– Alkotó olvasó
Tel.: 06 23 367 162
17.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00 Kiállítás Ládi Vera kerámiáiból
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Megtekinthető március 28-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Kedd: 12-től 18 óráig
Magyar utazók, földrajzi felfedezők GYERMEKKÖNYVTÁR
Péntek: 12-től 17 óráig
A Kárpátmedence tudományos
FOGLALKOZÁS
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
feltárói
A
víz
világnapja
2030 Érd, Sárd u. 35.
3276 expedíciós nap
Tel.: 06 23 375 933
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ- Húsvétváró kreatív foglalkozás
Március hónapban
Hétfő: 12-től 18 óráig
fus újraolvasva
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hely és sporttörténeti kiállítás
ZENEI KÖNYVTÁR
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Szabadulás nélkül
FOGLALKOZÁS
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba Zenélő évszakok
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
A tavaszi természetről sok zenével
emlékére
Március hónapban
Valamennyi kiállítás megtekinté
sére jogosító teljes árú jegy 1000
A belépés minden rendezvényünkre
ingyenes! Foglalkozásokra
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
csoportokat csak előzetes
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá
egyeztetés után tudunk fogadni.
sonként
Kérjük, hogy legalább két héttel

A múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

előre kérjenek időpontot, azon
részleg e-mail címén, telefonszámán
vagy személyesen, ahol a
foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

Március 13., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 A 2016–2017. évi női kézilabdabajnokság
Érd–Kisvárda MasterGood SE
21:40 Élő örökségünk 1/15. rész
ismeretterjesztő sorozat
22:10 Bibliai szabadegyetem
90/36. 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

Március 14., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub
Trio Ricardo hangversenye I. rész
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:50 Műábránd
22:05 2016–2017. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–ETO FC Győr (ismétlés)
23:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:00 Híradó
0:15 Tűzijáték

450567

Március 15., sZErDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról

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.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
Email: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Félúton
Kalocsai Enikő kiállítása
Megtekinthető március 25-ig

450568

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, KLUBÉLET
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
a rendezvény előtt 1 órával
Óreocereus nemzetség
PROGRAMOK
Előadó Izsai Tamás
ÜNNEPI GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT
Március 9-én, pénteken 17 órakor
Eredményhirdetés és kiállítás
VITALITÁS KLUB
megnyitó
Kérdések órája
Az 1848–49-es forradalom és szabadság- Előadó Albert Enikő
harc évfordulójának tiszteletére hirdetett Március 13-án, hétfőn 17 órától
kiállítást megnyitja Regős Ágnes képzőDUNA-ART FOTÓKLUB
művész.
A kiállítás megtekinthető április 5-ig. Az Leképezések, leképezési hibák
alkotások átvehetők április 10-től a mű- Vezeti Körmendy Teréz
Március 14-én, kedden 18 órakor
velődési központban.
Március 10-én, pénteken 15 órakor
KÉZMŰVESKLUB
Húsvétra készülünk!
BABA-MAMA BÖRZE
Vezeti Tamaskáné Jakab Margit
Használt gyermekruhák cseréje –
Részvételi díj 300 Ft
vására
Március 18-án, szombaton 10 órakor
További információ Czinderné Bea
06 30 597 8823.
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Minden vásárlót szeretettel várunk!
Klubnap, felolvasás, valamint
Március 11-én, szombaton 9–12 óráig
bemutatkozik Dylan D. Tides / Pálfi
Nándor
KONCERT
Vezeti Daróci Lajosné
Elfeledett mézescsók
Kovácsovics Fruzsina interaktív koncertje Március 17-én, pénteken 16 órától
gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtA Szepes Gyula Művelődési
teknek.
Belépő 1490 Ft. Jegyek elővételben kapKözpont termei bérbe vehetők
hatók a művelődési központ pénztárákulturális, közművelődési
ban, hétköznapokon 10–18 óráig.
alaptevékenységgel
Március 19-én, vasárnap 11 órakor

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

450574

Körmendi Zizi fotográfiái
Megtekinthető március hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Tamaskáné Jakab Margit
textilkiállítása
Megtekinthető március 13-ig
Továbbhasznosításra fel!
UPCY ökodesign
Zalabai Csilla kiállítása
Megtekinthető március 14-től
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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

19:30 Mozgás
sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem
90/37. rész
21:00 Óvatlan fejvadászok
akciófilm, 1989
R: Max Kleven
22:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Március 16., csÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 89. rész
20:00 A 2016–2017. évi női kézilabdabajnokság
Érd–Kisvárda MasterGood SE
(ismétlés)
21:40 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
22:10 Fény-Kép
kulturális magazin
22:40 Mozgás
sportmagazin
23:10 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
0:10 Tűzijáték

Március 17., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Emigráns tudósok
négy világrészen
Dr. Kubassek János geográfus
dokumentumfilm
20:20 sztárportré 89. rész

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

20:50 Üldözés a Balkánon
akciófilm, 1994
R: Stelvio Massi
22:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:50 Mozgás
sportmagazin
23:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Március 18., sZOMBAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 65. rész
20:00 Fény-Kép
kulturális magazin
20:30 Mozgás
sportmagazin
21:00 Óvatlan fejvadászok
akciófilm, 1989
R: Max Kleven
22:30 Bibliai szabadegyetem
90/37. rész
23:30 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
0:00 Tűzijáték

Március 19., 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 Üldözés a Balkánon
akciófilm, 1994
R: Stelvio Massi
22:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Érdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

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.

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

Szociális Gondozó Központ – Érd

PÁLYÁZATOT HIRDET

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

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)

Szociális Gondozó Központ – Érd, Bölcsőde

PÁLYÁZATOT HIRDET

az Érdi Szivárvány Óvoda

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ

beosztás ellátására.
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi végzettség;
• pedagógus-szakvizsga
keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
• a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
• cselekvőképesség, büntetlen előélet,
és annak igazolása, hogy nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt;
• magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz;

•

az intézmény vezetésére vonatkozó
program;
• a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény
másolata;
• hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat
arról, hogy a pályázati elbírálásban
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
• nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról;
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi
Józsefné nyújt, a 06-23-522-345-ös telefonszámon. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 2017/3/3943/14, valamint a
beosztás megnevezését: óvodapedagógus,
intézményvezetői megbízással.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat címére

MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS

MEGHÍVÓ

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás
szűrővizsgálat.

Kedves Barátaim!

450589

A lehetőség adott! Éljen vele!

Időpont:
2017. március 15. 11 óra
Helyszín:
Az érdligeti 1848-as emlékmű
Köszöntőt mond:
Szücs Gábor
Koszorúznak:
DK, Együtt, MSZP,
Önkormányzat baloldali
frakció

-nevelői (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és
gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező
orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú
szociális alapvégzettségű
személy;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: legalább 3–5 év vezetőiszakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél;
• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány;
• hozzájárulási nyilatkozat a
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a
pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. március 22. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén Szilvia
nyújt, a 06 23 520 362-es telefonszámon.

0–24-ig hívható telefonszámok:

450586

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd,
Apró Falva Bölcsőde

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• a szakmai irányelveknek és a
belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és koordinálja a tagintézmény egységeinek munkáját a hatékony
működés érdekében;
• a bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek
szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy 2.
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó,

A hét minden napján,

Várunk Benneteket
2017. március 15-én
az érdi baloldal közös ünnepére!

Az Érden lakó, 45–65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket
a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben
vizsgálatra.
Cím: 2030 Érd, Felső út 39–40.
Tel.: 06 20 462 1825
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
További információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály
Tel.: 06 1 465 3823

történő megküldésével (2030 Érd,
Alsó utca 1.);
• személyesen Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.).
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a pályázó intézményvezetésére vonatkozó programja átadásra kerül harmincnapos határidővel az intézmény
nevelőtestülete, illetve a Nemzeti
Pedagógus Kar illetékes területi szerve részére;
• a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül, a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;
• a véleményező testületek véleményét
mérlegelve a végleges döntést Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza
meg.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ: a pályázatot mellékletekkel együtt kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani.

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:

450588

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a
vezetői megbízás 5 éves határozott időre,
2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus
21-éig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Hegesztő u 2–8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása.
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabályokban előírt munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet, valamint Érd Megyei Jogú
Város fenntartásában működő köznevelési
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló
35/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet

450584

450577

hirdetmény

A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak
a Szociális Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/313/2017, valamint a
munkakör megnevezését:
kisgyermeknevelő;
• 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 elbírálásának módja, rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges;
• az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek
részt;
• azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.
Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon
13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es
szobájában!
Telefon:
522-300/297-es mellék

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

KISGYERMEKNEVELŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a bölcsődei
ellátásban részesülő 1–3 éves
gyermekek szakszerű gondozása,
nevelése, fejlesztése, napközbeni
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• emelt szintű szakképesítés,
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei
szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó,
-nevelő (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ),
vagy ezen képesítések
valamelyikével rendelkező
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy, vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
(kizárólag csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ)
képesítéssel rendelkező
személy esetén);
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél;

•

iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• hozzájárulási nyilatkozat a
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a
pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. március 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak
a Szociális Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/316/2017, valamint a
munkakör megnevezését:
kisgyermeknevelő.
• 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 elbírálásának módja, rendje:
a munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel lehetséges;
az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.
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FEn ntArtÓi kÖzLEMény Az ÓVODAi bEirAtkOzÁSrÓL
Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága a 2017/2018. nevelési évre az önkormányzat által
fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat
határozta meg:
2017. április 24. (hétfő) 8–17 óráig;
2017. április 25. (kedd) 8–17 óráig.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
igazolvány,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
• a gyermek taj-száma.
tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére
vonatkozó jogszabályokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell
részt vennie.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
A jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban
– az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életév betölti, felmentheti a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be
kérelmét a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá
a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül

értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke
már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a
jövőben külföldön teljesíti.
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők
szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében
is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárás szabályai
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az
óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő
huszonegyedik munkanapig.
Az Nkt. 37. §–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző
jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése
esetén alkalmazható jogkövetkezmények
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői
értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala
folytatja le.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai felvétele
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába
való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslata szükséges.
Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.) és tagóvodáiban:
• azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,
akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,
• azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében, a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz
3.) fejleszthetők,
• azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik értelmi fejlődésben akadályozottak
vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában (2030 Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.
érdi Szivárvány Óvoda (2030 érd, Hegesztő u. 2–8.)
és tagóvodáiban:
• azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,
akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,
• azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek, az Érdi
Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában (2030 Érd,
Hegesztő u. 2–8.) fejleszthetők,
• azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében), a Kisfenyves Tagóvodában (2030 Érd,
Erkel u. 4.) fejleszthetők,
• azok az integrálható, sajátos nevelési igényű
gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a
Tusculanum Tagóvodában (2030 Érd, László tér 1.)
fejleszthetők.
német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli német nemzetiségi Óvodában (2030 érd, riminyáki
út 17.) biztosított.
Az óvodák, tagóvodák felvételi körzetét az Oktatási és
Művelődési Bizottság 43/2014. (IX.11.) OMB határozata
tartalmazza.
köznevelési és Művelődési bizottság

Vandálbiztos liftek Érd nagyállomáson

Itt a vasút, hol a MÁV?
A Kelenföld–Százhalombatta közti vasúti pálya, illetve a
kapcsolódó létesítmények átépítéséről tartott lakossági
fórumot a NIF Zrt., illetve a kivitelező Kitérő 2016 Konzorcium képviselője a Polgárok Házában múlt szerdán.
A telt házas találkozón sok információt kaptak a résztvevők, ugyanakkor kiderült az is: a projekt műszaki tartalmán már nem lehet változtatni.
A telt házas lakossági fórumon elsőként a beruházás
hátteréről esett szó. Halász
Andrea projektvezető (NIF
Zrt.) már bevezetőjében
hangsúlyozta: a projekt tervezése 2006-ban elkezdődött, a kivitelezés előkészítése is nagyon régen elindult, így „már nem sok lehetőség van a változtatásra”.
Mint elmondta, 2011 októberében megkapták az építési engedélyt, ezt követően
elnyerték a szükséges EU-s
támogatást, elkészültek a
kiviteli tervek is, és nyílt
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztották a kivitelezőt, a Kitérő 2016 Konzorciumot, amely 2017 januárjában megkezdte Érden a
munkálatokat.

lya két oldalán közel 14 kilométeren. A felsővezeték-hálózat is megújul. A vonalszakaszon a meglévő műtárgyakat átépítik, a szintbeli átjárókat korszerűsítik. A biztosító berendezéseket egy külön projekt keretében újítják
majd meg.
– A vágányhálózat, az állomáshelyek elhanyagoltak, a
peronok keskenyek, az aluljárók sok helyen hiányoznak, és kevés a parkolóhely
is. Öt új gyalogos- vagy peronaluljárót építünk majd,
és külön szintű közúti keresztezéseket is megvalósítunk. Hat szintbeli keresztezést építünk át. A vonalon
huszonhét hidat, átereszt is
kicserélünk, illetve építünk
– sorolta Hock Benedek.

dát alakítanak ki. Az Antal
és a Melánia utcát gyalogos
aluljáró köti majd össze. Érd
felsőnél is megemelik a peronokat, és a megállóhelynél
P+R parkolókat létesítenek.
Érd állomáson g yalogos
aluljáró épül, mely összeköti
a Csalogány utcát az állomás előterével. Rámpát nem
építenek ki, a peronokhoz
liftek visznek majd. A lépcsőkre kerékpártoló sínt helyeznek. Az állomás mindkét
oldalán P+R parkolókat létesítenek, ennek megfelelően a
Tolmács utca is megújul
majd.
A tájékoztatón ismételten
megerősítették: a Szent István híd, illetve az Érd alsó–
Érd összekötő vágány építkezése – amely a Díjnok,
Gyakornok, Hírnök utca
egyes ingatlanjait is érinti –
nem ennek a projektnek a
része, így ezekről kevés információval tudtak szolgálni. Ami a Szent István hidat
illeti, Halász Andrea projektvezető elmondta: a na-

FELHÍVÁS 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 ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
•
23/2005. (Vii. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz •
eloltható.

•

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.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttAz avar és kerti hulladék égetése a város egész területén min- élés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének
den év
jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (Xi. 7.) önkormányzati
rendelet alapján
február 15. és április 30.,

•

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC,
veszélyes hulladék).

A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.

valamint október 15. és november 30. között
engedélyezett.

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

50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság,
illetve természetes személy esetén 200 000 Ft-ig,

•

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

jogi személy esetén 1 000 000 Ft-ig terjedő
Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter a
közigazgatási bírság szabható ki.
fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.
kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előTilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hit- írásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekééleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények ben – önként teljesítsék.

•

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

100 m-es körzetében munkanapokon 18.00 óra előtt, valamint
hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

•

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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Halász Andrea (NIF Zrt.) és Hock Benedek (Kitérő 2016 Konzorcium). A találkozó – nevével ellentétben –
nem lakossági fórum volt, hanem kivitelezői tájékoztató
Hock Benedek, a kivitelező tervkoordinátora részletesen ismertette a beruházást: a vasúti pályát Kelenföldtől mintegy 20,5 kilométer hosszúságban teljesen
átépítik, így azon nagyrészt
120 kilométeres óránkénti
sebességgel járhatnak majd
a vonatok. A megállóhelyeken 55 centiméter magas peronok épülnek, korszerű térvilágítási rendszerrel. P+R
parkolókat is kiépítenek, és
ahol szükséges, zajárnyékoló falakat létesítenek – a pá-

Terveik szerint 2018-ban
Kelenföldtől Érd felső szakaszon végeznek rekonstrukciós munkálatokat, ez idő alatt
teljes vágányzár lesz az
érintett szakaszon. A projekt legkésőbb 2020. június
30-áig fejeződik be.
A kifejezetten Érdet illető
fejlesztésekkel kapcsolatban Hock Benedek elmondta: az érdligeti állomáson
megemelik a peronokat, és
zajárnyékolókat létesítenek.
A 7-es út feletti hidat felújítják, és mindkét oldalon jár-

pokban megkötötték a kivitelezési szerződést, forrás is
van rá, így itt is hamarosan
elindulhat a munka.
Mivel a MÁV képviselői
nem voltak jelen, arra a kérdésre sem kaphattak választ
a jelenlévők, hogy a teljes vágányzár alatt hogyan oldják
majd meg kielégítően vonatpótló buszokkal az utasok
szállítását.
A fórumon szó esett az
építkezéshez közel eső házak állapotfelméréséről is.
Hock Benedek elmondta: fo-

Nyitott kérdések, zárt vágányok
lyamatosan mérik a zajhatásokat és a rezgéseket. Az
Érd állomással szomszédos
Csalogány utcában már
megkezdték az ingatlanok
állapotfelmérését. Simó Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP), a terület önkormányzati képviselője ezzel kapcsolatban arra kérte
a NIF, illetve a konzorcium
illetékesét, hogy a felmérést
végzők rendelkezzenek arcképes igazolvánnyal. Kérte
továbbá, hogy értesítsék a
vonathoz közel élőket, hogy
mikor dolgoznak, milyen
munkákat végeznek.
Sokakat érdekelt, hogy a
nagyállomásra miért liftet
terveztek, miért nem rámpát. A felszólalók utaltak
arra, hogy az Érd alsón és
felsőn elhelyezett liftek
rendszerint nem működnek,
ezért kérték, módosítsanak
az elképzeléseken, és helyezzenek el rámpát az állomáson. Halász Andrea erre
nem látott lehetőséget, mivel
– mint hangsúlyozta – a műszaki tartalmon már nem lehet változtatni. Hozzátette,
helyhiány miatt nem helyeznek el rámpát az állomáson.
Hock Benedek a felszólalók
észrevételeivel kapcsolatban közölte: Érd nagyállomásra vandálbiztos lifteket
telepítenek majd.
Dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) úthasználattal kapcsolatos
kérdésére a kivitelező képviselője elmondta: még használat előtt felmérik azon
közutak állapotát, amelyeken a beruházás elvégzése
érdekében közlekednek
majd a kivitelező nehézgépjárművei. A beruházás végén így objektíven meg tudják vizsgálni, mi ment tönkre a munkavégzés során –
ilyenek lehetnek például a
csatornafedlapok –, és ezeket javítják majd. Útlezárá-

sokra esetleg sor kerülhet,
de jellemzően a vasúttal párhuzamos utakat nem kell
majd lezárni, legfeljebb a síneket keresztező átjárókat.
Tartós lezárással nem fogják megbénítani a városi
közlekedést – hangsúlyozta
Hock Benedek.
Mint Bács István alpolgármester lapunknak nyilatkozta: a találkozó – nevével
ellentétben – nem lakossági
fórum volt, hanem kivitelezői
tájékoztató.

Infobox
A kivitelezéssel kapcsolatos panaszokat, észrevételeket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg az
érintettek: panasz@vhid.
hu; +36 30 852 7059
– Itt már nem volt mód
arra, hogy egymás álláspontját alakítsuk. Százszázalékosan megértem a lakók MÁV-ot illető panaszait, amelyek százas nagyságrendben érkeznek az
önkormányzathoz évente.
Sajnos, az önkormányzat ez
ügyben keveset tud tenni,
bár kis eredményeink már
vannak. Halász Andrea
projektvezetőnek sokat köszönhetünk, nagyon segítőkészen állt a kéréseinkhez.
Az uniós struktúra hibája,
hogy a pályázat benyújtása
után már bajos – szinte lehetetlen – a műszaki tartalom módosítása. Különösen
problémás ez akkor, mint
ezen projekt esetében is, ha
a tervezés megkezdése és a
megvalósítás között 15 év
telik el. Bízom benne, hogy
összességében ez egy eredményes projekt lesz, ami
hozzájárul a város fejlődéséhez – zárta szavait Bács
István.
QQÁdÁm Katalin
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Támogatás a diákstúdióknak

Véget ért a krízisidőszak

Mindenhol szól az iskolarádió!

A Kós stúdiója egy nyolccsatornás keverőpultra pályázott
Földi József, a Kós Károly
Szakképző Iskola rendszergazdája elmondta, hogy múlt
péntektől már újra működik
a rendszer, köszönhetően a
fejlesztésnek, ami által az iskolarádió is sokkal színvonalasabban fog működni.
Hozzátette, hogy a másik
eszköz, amit kértek, egy
nyolccsatornás keverő volt,
aminek azért örülnek nagyon, mert a tavalyi évben az
Ifjúsági Önkormányzat stúdiófejlesztési pályázatán
már kaptak 5 db mikroportot
és 3 db mobil mikrofont, amit
most az új eszközzel össze
tudnak kötni, s így az iskolai

rendezvényeken akár 8 különböző ember tud beszélni,
nem kell egymásnak adogatni a mikrofonokat.
Urbán Jonatán diákpolgármester úgy fogalmazott:
idén is nagyon sikeres volt a
pályázat, és nagyon örül annak, hogy mindhárom középiskolát 200–200 ezer forinttal támogathatták (a
VMG pályázatáról február
22-ei számunkban írtunk). A
visszajelzések alapján mindhárom iskola nagyon elégedett és komoly előrelépést
jelent valamennyiük számára a stúdiófejlesztés.
nQnyilas Hajni

Mes
e
a
jóságról
és
a
„martenicáról”
Őrizetben a drogterjesztő
KÉK HÍREK

A múlt hónap végén két
betörőt és egy kábítószerkereskedőt fogtak el az érdi
rendőrök.
A két férfi, akit betörés
miatt tartóztattak le, már
egy korábban elkövetett
bűncselekmény miatt házi
őrizetben volt, ám úgy tűnik, ez nem akadályozta
meg őket abban, hogy újabb
bűncselekményt kövessenek el. A 21 és 22 éves fiatal
február 17-én a délutáni
órákban baltával befeszítette egy érdi hétvégi ház
bejárati ajtaját és onnan
különböző használati tárgyakat lopott el. Ennyivel
nem elégedtek meg, mert
két nappal később visszamentek az ingatlanhoz,
hogy elhozzák a többi, értékesíthető tárgyat is. Az
Érdi Rendőrkapitányság
nyomozói azonban rövid
időn belül azonosították,
majd február 23-án elfogták a lopással megalapozottan gyanúsítható személyeket.
Február 25-én egy drogterjesztéssel megalapozottan gyanúsítható férfit vet-

tek őrizetbe az érdi rendőrök. Ellene kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
A nyomozók állampolgári bejelentés alapján hallgattak ki egy érdi fiatalt,
mivel információ merült fel
arra vonatkozóan, hogy a
fiú rendszeresen kábítószert fogyaszt. Az eljárás
során az is kiderült, hogy
marihuánát használt, amit
egy 31 éves férfitól vásárolt,
akit a rendőrök rövid időn
belül elfogtak. A drogterjesztőt előállították, gyanúsítottként hallgatták ki,
majd bűnügyi őrizetbe is
vették. A gyorsteszt nála is
pozitív eredményt mutatott.
A gyanúsított a jelenlegi
adatok szerint az elmúlt hónapokban úg y adott el
rendszeresen kábítószert a
fiatal fiúnak, hogy azzal is
tisztában volt, kiskorúval
üzletel. Az elkövető nem tagadott, a bűncselekmény
elkövetését elismerte. A további eljárást szakértők bevonásával folytatja a nyomozó hatóság.
n Bálint

Városunk Gyermekkönyvtárában többéves hagyománya
van a bolgár mesenapnak. Hadzsikosztova Gabriella, a
Malko Teatro színház alapító-színésze idén is egy tanulságos bábelőadással lepte meg az apróságokat.
A színművésznő ezúttal
Gogó bohócnak öltözve érkezett a gyerekekhez és egyszemélyes bábszínházával
bemutatta Blöki történetét,
amelynek tanulsága ezúttal
is a barátság és a szeretet
volt. Az előadás után Hadzsikosztova Gabriella azt
is elmesélte a gyerekeknek,
hogy a bolgároknál a március elseje a „Baba Marta” ünnepe, amely a tavasz érkezését jelzi.
Régi hagyomány náluk,
hogy a tavasz első napján a
gyerekek megajándékozzák
egymást és a felnőtteket
egy-egy „martenicával”. Magyarul talán a „márciuska”
nevet adhatnánk ennek a piros és fehér színű fonalból
font kis karkötőnek. A piros
a jó egészséget, a szépséget
és a jóságot jelképezi, míg a
fehér elűzi és távol tartja a
sötétséget, a betegséget,
meg a gonosz erőket. A kétszínű fonal karkötőbe fonva
pedig elhozza a tavasz örö-

mét, vele együtt a lelki békét
és nyugalmat – magyarázta
a színésznő.
Természetesen a gyerkőcök az előadás után maguk
is készíthettek néhány szerencsét hozó martenicát
egymásnak. Sokan haza is
vittek belőle, hogy családjuknak is jusson a tavasz
hírnökéből.
Régen a kis fonott karkötőt a g yerekek addig

hordták a csuklójukon,
amíg meg nem látták az
első virágzó fát vagy egy
gólyát. Ha ez megtörtént,
biztosak lehettek abban,
hogy a tavasz végérvényesen beköszöntött, így levehették a karkötőt, s fölakasztották egy rügyező
fára, hog y minél előbb
lombkoronát növesszen.
Ne csodálkozzunk tehát,
ha itt-ott Érden is martenicák, azaz „márciuskák”
színesítik majd a fákat –
zárta szavait Hadzsikosztova Gabriella.

A tavasz beköszöntével véget ér a krízisidőszak a szociális ágazatban. A gondozóközpont, illetve a heti rendszeres ételosztásban közreműködő egyházak képviselői, valamint Simó Károly
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) egy múlt szerdai értekezleten osztották meg
egymással tapasztalataikat;
elmondták, mivel voltak elégedettek és mit csinálnának
másként a következő esztendőben.
– A téli krízisidőszak 2016.
november 19-én egy nagyszabású akcióval indult: ötszáz mázsa fát vágtunk fel
és osztottunk szét az egyházak, civil szervezetek, helyi

cégek, városi intézmények
önkénteseinek összefogásával. Advent első vasárnapján
elindultak a heti rendszeres
ételosztások is, az egyházak
közreműködésével, a Szociális Gondozó Központ munkatársainak segítségével.
Azoknak, akik nem tudtak
eljönni az Emma utcába,
mert egészségi állapotuk
nem engedte, vasárnaponként három autóval szállítottuk házhoz a meleg ételt. Azt
tapasztaltuk, hogy a rászorulóknak bizony lelki táplálékra, segítségre, jó szóra is
nagy szükségük volt, nem
csak a meleg ételre. Hálás
vag yok a munkatársaimnak, akik végigcsinálták ve-

Ételosztás koncerttel
A szociális gondozó központ és az egyházak utolsó „téli”
ételosztása március 12-én lesz: ezen a napon mintegy négyszáz embert látnak vendégül – a segítőket is meghívták erre
az alkalomra, akik együtt ebédelnek majd az ellátottakkal.
Az ünnepségre eljön Bolyki Balázs soul & gospel kórusa is, és
nemcsak énekelni fognak, hanem a felszolgálásban is segédkeznek majd.
Bár a heti egyszeri ételosztásoknak vége, az adventisták
minden hónap utolsó vasárnapján továbbra is osztanak
ételt az Emma utcában, és havonta több család tartós élelmiszerekből álló csomagot kap a gondozóközponttól, egy
ökumenikus segélyszervezet jóvoltából.

lem ezt az időszakot – mondta lapunknak Paróczai Zoltánné, a Dr. Dizseri Tamás
Habilitációs Központ egység vezetője, az ételosztás
koordinátora.
– Ez a negyedik esztendő,
hogy ételosztást tartottunk,
és elmondhatom, rendkívül
jó kapcsolat alakult ki a segítők között. Idén már felszolgáltuk az ételt az asztaloknál, így egy közös ima
után mindenki azonnal hozzájuthatott az ebédjéhez,
nem volt sorban állás, tülekedés. Vasárnaponként meleg ruhát, pokrócot is osztottunk az Emma utcában, ellátottjaink ennek is nagyon
örültek – vont mérleget az
elmúlt időszakról Paróczai
Zoltánné, hangsúlyozva:
ezeken az alkalmakon hatalmas áldás van, és egy-egy
ilyen vasárnapi ebéd jóval
több, mint egy szimpla ételosztás.
Az értekezleten Récsei
Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik az egyházak képviseletében segédkeztek az
ételosztásokban, kiemelve
Vassné Baki Ilona református lelkészt, aki minden héten eljött, segített, sőt, közreműködött az ebéd-házhozszállításokban is.
– Köszönet illeti nemcsak
a kollégákat, hanem a lakosokat is, akik odafigyeltek
szomszédaikra, illetve a
környezetükben élő idős, el-

esett, egyedülálló emberekre, hiszen nagyon sok lakossági bejelentés érkezett.
Ilyen mérvű odafig yelést
még nem tapasztaltunk,
mint ezen a rendkívül hideg
télen. Hatalmas eredmény,
hogy senki sem fagyott meg
az otthonában – emelte ki
Récsei Krisztina.
Fedinecz Erna, a hajléktalanszálló egység vezetőhelyettese ugyanerre utalt a
megbeszélésen: mint mondta, rendkívüli lakossági öszszefogást tapasztalhattak
meg a januári hidegben –
olyan mennyiségű ruha, takaró és élelmiszer érkezett
magánszemélyektől és vállalkozóktól, hogy alig tudták
hol tárolni.
– Készpénzt is kaptunk,
amit szeretnénk felajánlani
a március 12-ei utolsó ételosztáshoz, hiszen ezt az öszszeget nem csupán a hajléktalanok, hanem minden rászoruló kapta – hangsúlyozta Fedinecz Erna, akitől

Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail:
aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL
Az akció március 15-től április 30-ig,
illetve a készlet erejéig tart.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

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

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

már 39.500

Ft-ért

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is
dr. nÉmeth ákos
ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117
10–18 óra között

megtudtuk azt is: a téli hidegben hetekig 150 százalékon üzemelt a hajléktalanszálló. Nemcsak fedél, hanem – az adományoknak köszönhetően – ennivaló is jutott mindenkinek, még a
tárnoki rászorulókat is sikerült meleg ruhákkal ellátni.
Lizicska Lászlóné, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője szintén a lakossági összefogást
emelte ki: mint mondta, karácsony táján özönlöttek az
adományok; ruhák, játékok,
édességcsomagok érkeztek.
Azért volt a téli krízishelyzetnek egy szomorú momentuma is: soha nem látott
mennyiségű ember tartott
igényt a vasárnapi ingyenebédre, és nem csupán az
utcán élők, hanem a rendezettebb körülmények közt
lakók közül is. Ez azt mutatja: nagyon nagy szükség van
a gondozóközpont és az egyházak közös akciójára.
QQÁdÁm Katalin

Rendeljen
2017. máRcius 15-ig
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nQB. Edit

Hadzsikosztova Gabriella ezúttal Gogó bohócnak öltözve érkezett a
gyerekekhez

Mérleget vontak a krízisközpont munkatársai: köszönet illeti a közreműködőket és a lakosokat is!

450057

A gárdonyis diákok izgatottan keresik a kábeltaposót

A jó idő beköszöntével lassan lezárul a szociális ágazatban a téli krízisidőszak, március 12-én vége lesz a heti
rendszeres ételosztásoknak is. Az elmúlt négy-öt hónap
megfeszített munkájának és a lakosság, illetve az egyházak segítőkészségének eredménye, hogy Érden nem
volt fagyhalál, és jutott elegendő étel, ruha mind az otthonukban élő nélkülözőknek, mind a hajléktalanoknak.

431246

magokat, volt, aki azt mondta: „az iskolában az új keverőpulttal alszik”. Lepp Tamás Márk, az Ifjúsági Önkormányzat tagja, gárdonyis
diák elmondta, hogy hang-

Érden nem volt fagyhalál

449729

A Gárdonyi a tavalyi forrásokból a fénytechnikáját bővítette, idén viszont az audiotechnikai parkot bővítették
ki. Az iskola stúdiósai nagy
izgalommal bontották a cso-

technikai kábelt, DJ-pultot,
kábeltaposót és egy DJ-lejátszót igényeltek. A fejlesztésnek köszönhetően az iskola
stúdiója körülbelül 75 százalékos szinten van – tette hozzá Lepp Tamás Márk.
Pintérné Bernyó Piroska
igazgató hozzátette: az iskolájukban szinte minden héten van valamilyen rendezvény, amelyen hangosítani
kell, ezért nagy öröm számára is, hogy az Érdi Ifjúsági
Önkormányzat támogatta
stúdiójukat. Az igazgató aszszony lapunk kérdésére elmondta: az intézmény felújítását követően a stúdiót nem
tudták fejleszteni, ezért óriási segítséget jelentett számukra a tavalyi és az idei
támogatás.
A Kós Károly Szakképző
Iskola is megkapta az igényelt eszközöket csütörtök
délután. Az Ercsi úti intézmény többek között egy iskolarádió-erősítőt igényelt,
amit már nagyon vártak, hiszen két hete elromlott az
eddigi berendezésük, amiről
a csengő is szólt.

450041

A tavalyihoz hasonlóan idén is középiskolánként kétszázezer forinttal támogatta az Érdi Ifjúsági Önkormányzat a stúdiófejlesztéseket. Az intézmények pályázat útján kapták meg a támogatást. A Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium múlt csütörtök reggel, a
Kós Károly Szakképző Iskola pedig aznap délután gazdagodott audiotechnikai eszközökkel.
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• norvég minőségi
termék
• gazdaságos működés
• 5 év cseregarancia
• országos kiszállítás
• könnyű szerelhetőség

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ
CENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

: 70/608-0808 |

: erd@ema.hu
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LABDARÚGÁS

KÉZILABDA

Csak dicsérni lehet a csapatot

Vereség a Vác ellen

Budafoki MTE–Érdi VSE 2–0 (1–0)
Budafok, 800 néző. Vezette: Berke Balázs (Lémon O., Mohos M.)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Csiszár, Hegedűs N., Pintér N.
– Koós (Palásthy, 74.), Pallagi, Melczer – Balázsovics, Tárkányi
(Gyurácz B., 34.), Kelemen (Ebedli, 88.). Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerző: Oláh L. (39., 70. perc)
Nagyon bekezdtek a csapatok az első negyedórában.
Már az első percben hazai
bedobást követően egy fejest
Kertész Ferenc tornázott ki
a bal felső sarokból, majd három gyors érdi kontra futott
végig a pályán.
A helyzetek sorát a hazaiak zárták, egy kapu előtti
kavarodás után nehezen
mentettek az érdi védők. A
kimaradt lehetőségek után

igyekvő Hegedűs Norbertet,
majd tizennyolc méterről hatalmas lövést küldött kapura. Kertész Ferenc öklözésére Oláh Lóránt érkezett, de
lövését az érdi kapus ismét
hárította. Pechjére a labda a
kapufáról a gólvonal elé került, melyet Oláh Lóránt nem
hibázott el és egy méterről a
hálóba helyezte (1–0).
A második félidőt hazai
támadások vezették be, így

Érdi VSE–ETO FC Győr

Kelemen Patrikék nem tudták kihasználni helyzeteiket a BMTE ellen,
s így búcsúztak a Magyar Kupától
között volt a klub első embere.
A hazai csapat mesterének gondjait csak növelte,
hogy a sérültek listája Tárkányi Gergővel tovább bővült, míg Melczer Vilmos is
lebetegedett a találkozó
előtt. A vendégek bombaerős
kerettel érkeztek, amelyben
a Győrbe igazolt, sérüléséből
felépülő Csizmadia Zoltán
is helyett kapott.
Óvatosan kezdtek a csapatok, az első negyedórában
egymás gyenge pontjait próbálták megtalálni. Ennek
eredményeképpen a kapuk
sokáig nem is forogtak ve-

rom pont sorsát. A győriek
egyre bátrabban támadtak,
így a hazaiaknak is több lehetőségük volt a kontrára,
sőt, nem is álltak messze a
vezetés megszerzésétől. A
65. percben Balázsovics saját térfeléről indulva lefutotta védőit, de erőtlen ballábas
lövését könnyen hárította a
vendégek kapusa. A hazai
szurkolók már a bravúros
döntetlent emlegették, amikor nem sokkal a találkozó
vége előtt a csereként pályára lépő két győri játékos eldöntötte a mérkőzést. A 82.
percben az ukrán volt utánpótlás-válogatott Szimcsó

29–24-es vereséget szenvedett az Ipress Center-Vác ven- ÉRD 29–24-es vereséget
dégeként az ÉRD női kézilabdacsapata a K&H liga 15. szenvedett.
– Gratulálok az ellenfélfordulójában.
nek a győzelemhez. Egy naZsúfolásig megtelt a Váci Janurik Kinga kapujába, gyon jó hangulatú mérkőzés,
Városi Sportcsarnok, s a ha- visszaállítva ezzel a négygó- eg y sportszerű találkozó meghaladta. És amikor viszzai csapat nagyon bekez- los különbséget, majd ugyan volt, ahol a küzdelem domi- sza lehetett volna jönni a
dett: Alexandra do Nasci- Mariama Signaté többször is nált részünkről. Az ÉRD na- mérkőzésbe, akkor nem simento büntetőből szerzett bevette Barbara Arenhart gyon sok hibával játszott, került önmagunkat átlépni.
góljára még Szabó Laura kapuját, de hiába, mert a túl- rengeteg eladott labdával és Sajnálom a játékosaimat,
szintén hétméteresből vála- oldalon Sonja Basic és Nas- kihagyott helyzettel. Ez még mert szerettek volna nyerni
szolt, ám 1–1 után a hazaiak cimento remekelt, s végül az a mi küzdőképességünket is és ez most egy kemény pillaTemes Bernadett vezetésével megléptek, míg az érdiek
rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettek, így a 22.
percre már hét volt közte
(14–7).
A játékrész hajráját ugyan
Barján Bianka és Gulyás
Vanda góljaival megnyomták a vendégek, de a pihenőre így is négygólos hátránynyal vonultak (17–13).
A fordulás után Mireya
González két, Kisfaludy,
Barján és Mariama Signaté
egy-egy góljával csak két gól
maradt közte, ám közelebb
már nem tudott kerülni az
ÉRD. 21–19 után Hámori
Konszuéla kétszer talált be Mariama Signaté remeklése és négy gólja ezúttal kevés volt a győzelemhez
(Fotó: handballerd.hu)

Öt érem a diákolimpián

nat nekünk. Méltósággal kell
viselni és menni tovább –
mondta Szabó Edina.
– Nagyon kemény mérkőzés volt, sajnálom, hogy ez
lett a vége, mert sokat készültünk, de ennyi hibával
nem lehet mérkőzést nyerni.
– értékelt Gulyás Vanda.
Az ÉRD ezzel harmadik
helyen áll a tabellán,
ugyanannyi ponttal és lejátszott mérkőzéssel, mint
az FTC-Rail Cargo Hungaria. Szabó Edina együttese
március 11-én 18 órakor a
Kisvárda Master Good SE-t
látja vendégül az ÉRD Arénában, ahol a Debrecen elleni kupameccsen megsérülő Katarina Krpezs-Slezák is pályára léphet – igaz,
úgy tudjuk, hogy még nem a
teljes meccsen fog játszani,
de lehetőséget kap a szerb
klasszis.
nQDomonkos Bálint

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

Érdi VSE–ETO FC Győr 0–1 (0–0)
Érd, 900 néző. Vezette: Takács Tamás (Viczián, Flinta)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Ebedli (Gyurácz B., 82.), Hegedűs, Csiszár, Pintér N. – Kónya (Palásthy, 82.), Koós, Pallagi –
Balázsovics, Kelemen (Németh G. V., 70.). Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerző: Kulcsár K. (81.)

Az NB III Nyugati csoportjának 21. fordulójában rendezett Érdi VSE–ETO FC
Győr találkozót gyászszünet
vezette be, Kiss Imrére, az
Érdi VSE korábbi elnökére
emlékezve, aki 1985 és 1998 szélyben. A vendégek fokozatosan enyhe mezőnyfölénybe kerültek, mely elsősorban labdabirtoklásban
mutatkozott meg, míg az érdiek Balázsovics Máté gyorsaságára építve, kontrákkal
igyekezett zavart kelteni a
győri védelemben. A nagy
küzdelem ellenére a jól működő védelmek mellett az
első veszélyes gólhelyzetre a
44. percig kellet várni, de
Ország Péter az utolsó pillanatban bravúrosan hárított
a vendégcsatár elől.
Hazai szögletek vezették
be a második félidőt, majd a
vendégek részéről Szabó
Lukas szabadrúgásból veszélyeztette az érdi kaput.
Az első félidőhöz képest
mozgalmasabbá vált a játék,
a csapatok egyértelműen
Kónya Benjáminék a kupabúcsú után is küzdöttek, de kikaptak a bajnoki éllovastól (Fotók: Balogh István) döntésre akarták vinni a há-

Viktor bedobást követően
három védő között játszotta
a labdát Kulcsár Kornél elé,
aki közelről a bal sarokba
helyezte a játékszert (0–1).
Hiába igyekezett a hazai
csapat menteni a menthetőt
a mérkőzés hátralevő részében, a vendégek védelmét
nem tudták feltörni.
A rekordnézőszámot hozó
– közel 500 vendégszurkoló
– mérkőzésen az „ezer sebből vérző” érdi csapat minden elismerést megérdemel
a sokkal erősebb játékoskerettel és anyagi háttérrel
rendelkező ETO FC Győr ellen mutatott játékért. A találkozó legnagyobb és talán az
egyetlen igazi gólhelyzete az
érdiek előtt adódott, a győztes találatot mégis a vendégek szerezték meg.
QQHarmat Jenő

(Forrás: judoklub.hu)

A Diósdi DSE és Érdi Judo
Club öt éremmel tért haza
a Siklóson rendezett serdülő országos diákolimpiáról – számolt be róla a
judoklub.hu.
A DDSE és ÉJC hét versenyzője képviselte magát a
korosztályos diákolimpián,
ahol Hajdu Ilang 44 kilog rammban aranyérmet
szerzett korosztályában, miután nemrég az idősebb korosztályban, az ifi magyar
bajnokságon ötödik lett.
Büki Viktória még nem is
serdülő, ám a nagyobbaknál
is megmérette magát a 48 kilogrammos súlycsoportban,
s harmadik helyen végzett,

míg Riedlt Dóra elsőéves
serdülőként állt helyt. Bodor
Sára (57 kg) is remekelt, a
negyeddöntőben a későbbi
győztestől kapott ki, ám a
bronzmeccset megnyerte.
Dávid Éva +63 kilogrammban hetedik lett, míg a fiúknál Bíró Botond (50 kg) nem
jutott el a helyosztókig,
azonban Vargha Zsolt
bronzérmesként zárt eg y
vesztes és három győztes
meccsel a háta mögött.
„Az egyesületek közötti
ranglistán az előkelő nyolcadik helyre kerültünk az öt
fényes éremmel és egy helyezéssel! Gratulálunk minden
résztvevőnek!” – olvasható a
klub honlapján.
n D. B.

MÁRC. 11. 18:00
NO
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TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
448776

A kupavisszavágóra a vendég érdi csapat kettő-egyes
előnnyel érkezett, ennek ellenére a nyolc egykori NB
I-es játékossal pályára lépő
hazaiak voltak a mérkőzés
esélyesei. Limperger Zsolt
vezetőedző helyzetét nem
könnyítette, hogy Bozsoki
Imre és Kónya Benjámin
eltiltását töltötte, míg Honti
Attilára sérülés miatt már
ebben a szezonban nem számíthat.

óvatosabbá váltak a csapatok, már jobban odafigyeltek
a védekezésre, de az iram és
a küzdelem nem csökkent.
Fél óra elteltével Tárkányi
Gergő sérülése miatt kényszerű cserét hajtott végre a
vendégek mestere és ezzel
tovább gyengült a csapat támadó szekciója. Kiegyenlített küzdelem mellett kisebb
lehetőség mindkét kapu előtt
adódott, de a gólhelyzetre
egész a 39. percig kellett várni. Ekkor Pölöskei Péter rutinosan ellökte a szerelni

Vác, 600 néző. Vezette: Herczeg, Südi
ÉRD: Janurik – Kiss N. 1, M. González 5 (2), SIGNATÉ 4, A. Bulatovics, Kisfaludy 1, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva, Stojak
(kapusok), Klivinyi 3, Szabó L. 2 (2), BARJÁN 4, Gulyás 2,
Araújo. Edző: Szabó Edina
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4

Z I L A B DA

Budafoki MTE–Érdi VSE

Kertész Ferencnek többször
is lehetősége volt jó formáját
bizonyítani. A hazaiak okosan játszva, elsősorban az
eredmény meg tartására
koncentrálva – amely egyben a továbbjutást is eredményezte – kontrákra játszott. Az érdiek hiába birtokolták többet a labdát, nemcsak helyzetig, de még lövésig sem jutottak. Az erőltetett támadásoknak a 70.
percben meglett az ára. Egy
pontrúgáshoz a vendégvédők felmentek a hazai kapu
előterébe, így egy előre vágott labda egyedül találta a
hazaiak gólvágóját és mielőtt az érdi védők közbe
tudtak volna avatkozni,
Oláh Lóránt megszerezte
csapata második gólját, ezzel eldöntve a továbbjutás
kérdését (2–0).
Igazi kupamérkőzést vívott a két csapat. A rutinosabb játékosokkal felálló
hazaiak jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően
3–2-es összesítéssel továbbjutottak a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. Az
érdi együttest is csak dicséret illeti, hisz fennállása legjobb kupaszereplését érte el
egy NB II-es (Budaörs) és
egy NB I-es (Haladás) búcsúztatásával.

IPRESS CENTER-VÁC–ÉRD 29–24 (17–13)

KE

Egy hét leforgása alatt három mérkőzés várt az Érdi
VSE labdarúgóira. Múlt vasárnap a Gyirmót FC Győr II
csapatát győzték le egy nullára, majd szerdán a Magyar
Kupa visszavágóján a Budafoki MTE-vel mérkőztek a
legjobb nyolc közé kerülésért. A sort az Érdi VSE–ETO
FC Győr mérkőzés zárta, ahol a tabella első két helyezettje mérte össze erejét.
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apróhirdetés

bruttó

834,6 Ft

1060 Ft

83,5 Ft

106 Ft

1826,8 Ft

2320 Ft

182,7 Ft

232 Ft

Az apróhirdetési árak 2016. január 1-től visszavonásig érvénysesek.

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

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

CNC CSISZOLÓ POLIROZÓ
munkakörbe.
KÖVETELMÉNYEK:

448638

munkakörbe.
betanÍtáSt váLLaLunk

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

448631

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-451 KÉPES LÁSZLÓ
Jelentkezni személyesen:

kollégákat
Kiemelkedően magas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres

MELEGÜZEMI BEÁLLÍTÓ,
ELŐMUNKÁS

BETANÍTOTT ÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

munkakörbe.

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe

Feladatok:
• gépbeállítás, napi, heti karbantartás,
• szerszámüzemeltetés, karbantartás,
• műszakos adminisztráció, munkaszervezés,
• gyártásközi minőségellenőrzés, hiba és hibaok felismerés, elhárítás,
• bizonyos szintű termelési gyakorlat megszerzése,
• önálló munkavégzés az öntödevezetővel történő egyeztetés alapján.

fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, több műszakos
munkarendbe.
Feladatok:
Automata forgácsológépek felszerszámozása,
beállítása,
gépkezelők betanítása valamint a legyártott
anyagok ellenőrzése.
Továbbá keres:

Elvárások:
• minimum fémipari szakmunkás végzettség,
• készség a hiba, hibaok felismerésre, elhárításra,
Előny:
• legalább jó rendű érettségi bizonyítvány, fémipari technikusi végzettség,
• vagy gépészeti-kohászati szakközépiskola
• jártasság az öntödei, vagy présüzemi szerszámüzemeltetés területén,
• minőségbiztosítási ismeretek és gyártásközi ellenőrzési gyakorlat,
• targoncavezetői jogosítvány,
• Juttatások:
• alap- és mozgóbér,
• 13. havi fizetés,
• utazási költség hozzájárulás.

cNc MEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

Juttatások:

beállítókat.

• közlekedési hozzájárulás
• év végi juttatás
• premizált munkakör
Érdeklődni:

Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.
Telefon: 06-20/376-0881.
450807

Munkavégzés helye: Diósd

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

Jogosítvánnyal rendelkező férfi
munkatársat keresünk temetkezési munkakörbe. Tel.: 06-305100590

RAKTÁROSOKAT
keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a dízel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő
megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.

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)
KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (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

JELENTKEZÉS MÓDJA: MINDEN HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK
8:30-TÓL SZEMÉLYESEN A 2015 BIATORBÁGY,
VENDEL PARK, BUDAI UTCA 1. SZÁM ALATT.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-180-534 INGYENES ZÖLDSZÁM
E-MAIL: job@alpine.hu

www.facebook.com/AlpineHungary

Megbízható kőműves és segédmunkást keresek hosszútávra..
Telefon: 06-20/592-37-37.
Tető készítéséhez ácsokat-betanított ácsokat felveszek. Telefon:
06-30/563-55-44.

HITELÜGYINTÉZŐ és INGATLAN
ÉRTÉKESÍTŐ munkatársat keresünk
bicskei irodánkba azonnali kezdéssel!
Amit kínálunk:
• lendületes csapat
• folyamatos szakmai továbbképzések
• remek kereseti lehetőség
Amit várunk
• vállalkozói szemlélet
• kitűnő kommunikációs készség
• kreatív gondolkodás
Ami előny
• angol, német, francia nyelvtudás
Érdeklődni a 0630/335-4931 számon,
vagy fényképes önéletrajzodat az
ertekesito.ingatlan@gmail.com címre várjuk.
www.dh.hu

ÁLLÁST KERES
Házvezetőnő keddenként/csütörtökönként besegítene Önnek a háztartásba (takarítás, vasalás, vásárlás)! 30/858-22-11.

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!

Kertész szakmunkást és motoros
fűkaszát használni tudó kollégát keresünk, kiemelt bérezéssel. Tel.: 06-30-6980110

Érdi fiatalember házkörüli, kerti
munkát és pince, padlás takarítást vállal. Tel.: 06-30-364-8214

Autómosó (kézi) Érden leinformálható munkatársakat, munkatársnőt keres. Kellemes munkakörnyezet, bejelentett munkahely, jó fizetés+teljesítmény
alapú egyéb juttatás. Hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. Tel: 06-209652902
Gumiszerelőt keresünk érdi műhelybe, kezdőt betanítunk. Telefon: 20/99-66-393.

Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413.
Készpénzért vásárolok teljes hagyatékot, festményt, porcelánokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555
Lomtalanítást vállalok! hagyatékból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555
Kifogástalan állapotban lévő
kombinált 80 l-es hűtő olcsón
eladó! 06-20-483-0448
Alkalmanként fuvarozást, költöztetést vállalok. Tel.: 06-307473655

Tárnokon üdülési telek 2,8 millió
Ft kis házzal eladó. 06-302957190.
Érden építési telek eladó, 3,8m Ft.
06-23-377818 (19-21h)

432816

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
REDŐNY

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

Redőny
sZúnyOgháló

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

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

BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676
www.erdiredony.hu

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

AutomAtA mosógépjAvítás

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,
kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154, 06-20/442- 14-07

447913
431729

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

kapcsolatban
várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

„Haazármellett… Aminőségisszámít!”

10évrendszergarancia–Kiemelkedőár-értékarány–
ÉMIrendszervizsgálat–Tűzterjedésivizsgálat–Hatalmasraktárkészlet
grafitos prémium Homlokzati
Homlokzati
Hőszigetelő rendszer
Hőszigetelő rendszer
λD=0,039 W/mk!

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

433356

Homlokzati rendszer akció!

1,5 mm vakolattal

VÁLLALKOZÁS

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936

Keretes hirdetésekkel

Konténer
Mindenféle

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

www.szexualcoach.hu

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,
garázskészítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, mosógép és mosogatógép bekötés. 70/642-75-26.

Redőnyjavításs.O.s.!

Tárnokon üdülési telek 2,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-20/2631465.

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

Duguláselhárítás non-stop,

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 06-30/272-32-70.

Érd központjában külön álló szoba kiadó 45E Ft rezsivel. T:0620-328-88-86.

Tárnok Öreghegyen szőlő, gyümölcsös présházzal, pincével
eladó. 1320 nm. Tel.: 06-30390196

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.
Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

KONTÉNER

Méretre, garanciával

Építési telek jó közlekedéssel eladó. Összközműves. Irányár: 10,5
m. Tel.: 06-30-9545290, 06-305664456

Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

06-30/2411-343

447674

VEGYES

Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk
· Folyamatos akciók

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

447799

433835

Szabolcsi Mg-i nyugdíjas szakember vállal Érden szakszerű metszést, permetezést, fa és veszélyes fák biztonságos kivágását,
elszállítással, sövény és tuják
vágását, bozótirtást, fűkaszálást, kerttakarítást, rotálást. 0620/312-76-76.

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

autó és motorkerékpár alkatrész

ALBÉRLET KÍNÁLAT

TELEK

K129 Autósbolt
440520

442858

Érd és környékéről gyakorlott varrónőt keresek, egész vagy részmunkaidőre, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/4980336.

Csupa csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

432935

448611

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

www.pannonjob.hu

Diósd, Homokbánya u. 75.

Érdi székhelyű cég fiatalos, lendületes csapatba keres hidegburkolót és burkoló mellé segédmunkást. T: 06-30-2566-053.

OPERÁTOR

06 20 915 5994

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezés: magyar nyelvű önéletrajzzal csaba.koos@kludi.hu e-mail címen.

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

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános (17.00-22.00) 5 órás
műszakkal, takarítónőt keres.
Telefon: 06-20/328-88-86.

Jelentkezni önéletrajz
beküldésével e-mailben
hr@velencespa.com címen lehet.
Postai úton VRS Part Hotel Kft 2481
Velence, Pf:9.

ÁLLAT - NÖVÉNY

Tartósítószer,színezékésmesterségesaromamentesen!

8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

1,5 mm vakolattal

λD=0,031 W/mk!

2218 Ft/m2
2648 Ft/m2
2988 Ft/m2
3328 Ft/m2
3668 Ft/m2
3999 Ft/m2
4348 Ft/m2

8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

2635 Ft/m2
3035 Ft/m2
3435 Ft/m2
3835 Ft/m2
4235 Ft/m2
4635 Ft/m2
5035 Ft/m2

További akciónk: www.concordia-therm.hu
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva

Az árak március 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

449691

nettó

GSM szaküzletbe értékesítő munkatársat keresünk. Fényképes
önéletrajzot
a hr.globatel@gmail.com e-mail
címre várjuk.

t: 06-30-682-1390

termelői áron megvásárolható!

klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846
H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

EPER -és MEGGYLEKVÁR

448090

bruttó

Villanyszerelő
Uszodamester
Masszőr
Felszolgáló
Konyhai
kisegítő

Érden keresek 40 év fölötti hölgyet bejárónőnek, illetve kerti
munkára jogosítvánnyal rendelkező ezermester nyugdíjas
urat. Jelentkezni: 06-70/3621550.

AzonnAli készpénzfizetéssel!

PaPucsok,

447882

nettó

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

T: 06-20-417-1665

Munkavédelem
Munkaruházat

438609

bruttó

Vál
Válogasson
számtalan
á l
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár
rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára
megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló

448752

nettó

A PRETTL Electronics Kft. bevezetés alatt álló új termékei
gyártásához keres a modern technológiák iránt
érdeklődő lendületes munkatársakat.
Köztünk a helyed, ha szeretnél tiszta és modern
környezetben dolgozni, jó a kézügyességed és kedvet
érzel műszaki dolgok elsajátításához!
Elektronikában szerzett tapasztalat előnyt jelent!
hr.pehu@ prettl-electronics.com • 23/505-840 • 2030 Érd, Turul u. 10

AUTÓ/MOTOR

munkatársak jelentkezését várjuk.

448871

Normál

bruttó

Diósd, Homokbánya u. 75.

*
*
*
*
*

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

441942

Normál

nettó

Jelentkezni személyesen:

449470

Normál

Üzleti alapár
(10 szó felett)

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

448809

Normál

Üzleti 10 szavas
blokkár

éRdekLŐdnI teLeFonon:

448652

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Csökkent
munkaképességűek
JeLentkezését Is váRJuk.

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

Lakossági 10 szavas
blokkár

keres.

Érdeklődni telefonon:
06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

az alábbi pozíciók betöltésére
keres főállású és alkalmi
munkatársakat :

448793

448640

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

segédmunkásokat

FORGÁCSOLÓ GÉPEK
KEZELÉSÉRE

Érdeklődni telefonon:
06-30/856-9798 KOÓS CSABA

Jól működő

A Kludi Szerelvények Kft.
nehéz fizikai munkára

az alábbi munkaterületekre több műszakos
munkarendbe:

448635

Bankszámlaszám:
10403136-4953494949521015.

+36 30 5150506

BETANÍTOTT
MUNKATÁRSAKAT KERES

Zulu 2 év körüli, közepes
termetű, kedves, békés kan
kutyus. Emberekkel nagyon
barátságos és közvetlen, általában társaival is jól kijön.
Már régóta várja a menhelyen, hogy valaki beleszeressen.

Resort & SPA****superior

Jelentkezni magyar nyelvű önéletrajz beküldésével, bruttó bérigény megjelölésével e-mailben
a hr@velencespa.com címen lehet.

A Kludi Szerelvények Kft.

Renee 2 év körüli ivartalanított szuka. Borzasztóan lesoványodva kóborolt, mielőtt a
gondozásunkba került. Már
szépen összeszedte magát és
a bizalmát is elnyertük. Vidám, játékos, élénk kutyus,
közepes-nagy termetű.

Adószám:
18707379-1-13,

Munkavégzés helye: Velence

Érdligeten 75 nm-es összkomfortos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval, három
személy számára. Tel.: 0630/
2314-926.

447271

Utazási költség hozzájárulást
fizetünk!
www.levendulaotthon.hu
ertekesites@levendulaotthon.hu

felveszünk. kereskedelmi végzettség
nem, de pénzkezelési gyakorlat és
kútkezelői tapasztalat előnyt jelent.
Érdeklődni: 06-20/490-6756 (H–P 8–17).

450147

1 fő szakácsot.

Mérlegképes könyvelő
és
Bérszámfejtő

KIADÓ INGATLAN

440514

folyamatos munkarendbe
(12 órás váltott műszak),
valamint

448607

Ha örökbe fogadná Reneét vagy Zulut, 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 Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Velence

az alábbi pozíciók betöltésére
keres munkatársakat:

Benzinkútra

shop eladót és kútkezelőt

449240

szakképzett ápolókat/
szociális gondozókat,

ÁLLÁST KÍNÁL

449991

Gazdikereső

A Szabó Audito
Könyvelőiroda Kft.

448602

A pátyi Levendula Ház
idősek otthona azonnali
belépéssel keres
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