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Friss hírek, friss zenék

erdfm101.3 erdfm.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Ingatlant

?venne – eladna – cserélne
bérelne – bérbe adna
Független, önálló érdi ingatlaniroda

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

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/848-6067

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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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 árakmárcius 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… Aminőség is számít!”

10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati
Hőszigetelőrendszer

1,5mm vakolattal

grafitosprémiumHomlokzati
Hőszigetelőrendszer

1,5mm vakolattal
λD=0,039W/mk! λD=0,031W/mk!

8 cm 2218 Ft/m2

10 cm 2648 Ft/m2

12 cm 2988 Ft/m2

14 cm 3328 Ft/m2

16 cm 3668 Ft/m2

18 cm 3999 Ft/m2

20 cm 4348 Ft/m2

8 cm 2635 Ft/m2

10 cm 3035 Ft/m2

12 cm 3435 Ft/m2

14 cm 3835 Ft/m2

16 cm 4235 Ft/m2

18 cm 4635 Ft/m2

20 cm 5035 Ft/m2

„Két hétig feküdtem kinn a réten az ürgéket lesve”
Interjú Kércz Tibor természetfotóssal n 4–5. oldal
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Köz el hétmilliárd forint útfejlesztésre
Magyarország kormánya már-

cius 22-én közzétette „Fenntart-
ható közlekedésfejlesztés Ér-
den” elnevezésű területi felhívá-
sát. A VEKOP-5.3.3-17 kódszá-
mú, 6,9 milliárd forint keretösz-
szegű felhívásra a város három 
programot fogalmazott meg, az-
zal a céllal, hogy biztonságosab-
bá tegyék a nagy forgalmú váro-
si közúti csomópontokat, és meg-
valósítsák a kapcsolódó útépíté-
seket is. Mint T. Mészáros And-
rás polgármester múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján elmondta, a 
projekt három részből áll: az ön-
kormányzati tulajdonú, nagy for-
galmú csomópontok, a szintén 
önkormányzati, közösségi közle-
kedéssel érintett útszakaszok, 
valamint az állami tulajdonban 
lévő útszakaszok átépítése, cso-
mópontokkal együtt. A projekt 
keretében kerülhet sor a Budai 
út–Diósdi úti csomópont fejlesz-
tésére is (képünkön).  n 7. oldal

Nagy tavaszi várostakarítás

A Teszedd! akció ugyan évszakot vált – az idei eszten-
dőben szeptember végén szervezi meg a szaktárca, a 
takarítási világnaphoz kapcsolódva –, de a tavaszi érdi 
várostakarítás nem maradhat el: május 6-ára tűzték ki 
az akciót.  n 3. oldal

Csatornatársulati elszámolás

Az ország egyik legnagyobb környezetvédelmi beru-
házása volt az érdi-diósdi-tárnoki csatornázás, amely 
Érden 17 ezer háztartást érintett. A beruházás lezaj-
lott, elkezdődött az elszámolás időszaka, ami az év 
végéig véget érhet.  n 17. oldal

Küzdeni akarásból jeles

Minden pont és győzelem fontos, de amikor az éllo-
vas látogat a tabella harmadik helyezettjéhez, amely 
úgy vágott neki a szezonnak, hogy fel akar jutni, akkor 
egy győzelem hatványozott értékű. Az Érdi VSE Ka-
posvárott járt.  n 20. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

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

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

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

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

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

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

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

SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 
óra között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján minden nap.

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

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

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

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

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

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

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

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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ÉRVÉNYES: 2017. ÁPRILIS 1-30. Nagy választék kalandból
AUCHAN BUDAÖRS

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN MINDEN SZOMBATON MINDENVASÁRNAP

Pick Turista Téliszalámi
400 g, 4 998 Ft/kg

2 599 Ft -600 Ft

1 999Ft

Piros alma
Ft/kg

329 Ft -130 Ft

199 Ft

Fruit of The Loom
férfi póló
Ft/db, többféle,
méret: M-3XL-ig

1 490 Ft -491 Ft

999 Ft

Mignon
Ft/kg

2 199 Ft -609 Ft

1 590FFFttt

Minden hétfő
NYUGDÍJAS
NAP!
3X-os pontérték
Bizalomkártyájára

Minden péntek
CSALÁDOS

NAP!
3X-os pontérték
Bizalomkártyájára

3X BIZALOMPONTOT + 500 EXTRA BIZALOMPONTOT
adunk, amennyiben egy összegben
20 000 Ft felett vásárol
az Auchan Budaörs áruházban,
minden PÉNTEKEN a családos nap
keretében egész áprilisban!
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Tav aszi nagytakarítás a kerttől a városig
A kora tavasz a takarítás ideje: nemcsak a lakásé, ha-
nem a kerté, a városé is. Az önkormányzat, az intézmé-
nyek, a civil szervezetek, no meg a lakosság már készü-
lődik a várostakarításra, az ÉTH készíti a zöldjáratok 
ütemezését, és kezdődik a lomtalanítási időszak is.

A Te szedd! akció ugyan 
évszakot vált – az idei esz-
tendőben szeptember végén 
szervezi meg a szaktárca, a 
takarítási világnaphoz kap-
csolódva –, de a tavaszi érdi 
várostakarítás nem marad-
hat el: május 6-ára tűzték ki 
az akciót.

Mint T. Mészáros András 
polgármester lapunk kérdé-
sére elmondta: a várostaka-
rításba bevonják az ÉTH-t, 
valamint azon szervezete-
ket, személyeket, amelyek, 
illetve akik eddig is aktívan 
közreműködtek a Te szedd! 
akcióban.

– A polgárőrségtől a képvi-
selőkön át mindenkit meg-
próbálunk mozgósítani, 
hogy minél nagyobb szám-
ban részt vegyenek a város 
lakosai, és minél nagyobb 
számban legyenek érdekel-
tek abban, hogy megtisztít-
suk, ne pedig szemetessé te-
gyük a várost – hangsúlyoz-
ta a polgármester.

Bár az erdős, elhagyatott 
részeken most is sok az elha-
jított hulladék, Macsotay Ti-
bor, a polgárőrség elnöke, a 
Te szedd! akció koordinátora 
lapunknak elmondta: az elő-
ző évek akcióinak, illetve a 
hulladékszigetek felszámolá-
sának köszönhetően keve-
sebb az illegális hulladék.

– Sajnos, a város határá-
ban fekvő – és részben Tö-

rökbálint, illetve Sóskút 
közigazgatásához tartozó – 
részek még mindig nagyon 
szemetesek. Ilyenek a Száz-
halombatta határában fek-
vő területek is. Úgy gondo-
lom, hogy e településekkel 
közös megoldást kellene ta-
lálnunk az illegális hulla-
dék felszámolására – je-
gyezte meg Macsotay Tibor, 
aki pozitívumokról is be-
számolt: a rendőrség, a köz-
terület-felügyelet és a pol-
gárőrség közös akciói során 
sikerült elkapni több illegá-
lis hulladékot lerakó sze-
mélyt is.

Bada Zoltán, az ÖTHÉT 
egyesület Pest megyei elnö-
ke szintén úgy tapasztalja, 
hogy az illegális hulladékle-
rakás elleni több éve folyó 
küzdelemnek már vannak 
eredményei.

– Ez nem szélmalomharc. 
Folyamatosan dolgozni kell 
a környezettudatosság erő-
sítésén, amit a város meg is 
tesz. Nagyon bízom benne, 
hogy e tavaszi akcióra is so-
kan jelentkeznek majd, ak-
kor is, ha nem az országos 
mozgalom keretében zajlik. 
– zárta szavait.

A várostakarító akciók-
ban az ÉTH is részt vesz; 
elszállítja az összegyűjtött 
hulladékot, elviszi a konté-
nereket, zsákokat, kesz-
tyűket is.

–  Mindig öröm, ha a város 
tisztább lesz, ugyanakkor 
egyesek ezekre az akciókra 
úgy reagálnak: „ha most is 
elvitték, akkor odadobom, 
úgyis elviszik megint”. Nem 
győzöm hangsúlyozni: aki 
így dobálja el a hulladékot, a 
saját kötelességét a közre 
hárítja, és mindannyiunk 
pénzén szabadul meg a saját 
költségeitől – mondta la-
punknak Szamek Zsolt, az 
ÉTH ügyvezető igazgatója.

De nemcsak a várost taka-
rítjuk ki így tavasztájt, ha-
nem a kerteket is. A nyesedé-
ket, ahogy az előző eszten-
dőkben megszokhattuk, az 
ÉTH zöldjáratai szállítják el, 
2017-től azonban nem ápri-
lisban, hanem május 1-je és 
31-e között.

– Tavaly 31 százalékkal 
több zöldhulladékot gyűjtöt-

tünk össze, mint 2015-ben, 
annak ellenére, hogy jelentő-
sen nőtt a lakosságnak ki-
osztott komposztálók szá-
ma. Az önkormányzati ren-
delet szerint csupán fél köb-
métert meg nem haladó 
mennyiségű zöldhulladék 
helyezhető ki a zöldjáratok 
idején, ezt szinte senki sem 
tartotta be. A jelentősen na-
gyobb mennyiség miatt je-
lentősen megnőtt a gyűjtési 
idő, és nem tudtuk tartani az 

ütemtervet. Idén már most 
elkezdtük ennek összeállítá-
sát, és dolgozunk azon is, 
hogy fényképekkel tudjuk 
dokumentálni a zöldhulla-
dék elszállítását, mert volt 
olyan terület, ahová a kollé-
gáknak háromszor-négy-
szer is vissza kellett menni-
ük, mert egyes lakosok azt 
állították, hogy tőlük nem 

szállították el a szabályosan 
kihelyezett zöldhulladékot – 
mondta Szamek Zsolt, hoz-
zátéve: bíznak a lakosság 
együttműködésében, hiszen 
nemcsak a szolgáltatótól, 
hanem a lakosságtól is el-
várható az önkormányzati 
rendelet betartása.

Aki szeretne már április-
ban megszabadulni az ösz-
szegyűjtött zöldhulladéktól, 
leadhatja a Sas utcai hulla-
dékudvarban is, díjmente-
sen. Az egy év alatt leadott 
mennyiség nem haladhatja 
meg a 250 kilogrammot ház-
tartásonként, ám ebbe a 
mennyiségbe nem számít 
bele az, amit a gyűjtési idő-
szakban, azaz májusban ad-
nak le a lakosok.

Az ÉTH minden évben 
egyszer házhoz megy a lo-
mokért is – az elektronikai 
és építési hulladék nem lom 
–, előre egyeztetett időpont-
ban. Az ÉTH ügyfélszolgála-
ti munkatársa nemcsak ezt 
az időpontot beszéli meg az 
ügyféllel, hanem azt is, van-
e esetleg újrahasznosítható 
hulladék a lomok között – 
ilyenek például a könyvek, 
folyóiratok –, és ha van, azt 
külön jármű szállítja el, hi-
szen ezek újrahasznosításra 
kerülnek. Fontos tudni, hogy 
a lomokat nem kell, sőt, nem 
is szabad előre kipakolni a 
közterületre: a kapu közelé-
be, de még a kerítésen belül-
re gyűjtsük össze a kidobás-
ra ítélt holmikat, és az ÉTH 
munkatársai segítenek majd 
a kihordásban.

QQ ÁdÁm Katalin

A zöldhulladékot kötegelve vagy zsákolva helyezhetjük ki a keríté-
sünk elé
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Beszélgetés Kércz Tibor fotóművésszel

A m egnyugtató fehérség
Csupán az utóbbi négy évben robbant be a fotográfusok 
táborába, de roppant magas színvonalú, egyedi fényké-
peivel szinte azonnal felhívta magára a szakma figyel-
mét. Számos hazai és nemzetközi díj, elismerés birtoko-
sa. A kenyerét vegyészmérnökként keresi, de szabad-
idejét a természetben tölti, keresve-várva a különleges 
pillanatokat.

n Bálint Edit

– Pénteken az Érdi Galé
riában nyílik tárlata, de nem 
egy megszokott kiállításra 
kell számítanunk. Miben 
lesz más?

– Az elmúlt éveim fotóter-
mésének legjavával talál-
kozhat az érdi közönség, de 
mivel igyekszem a galéria 
stílusához igazodni, nem fo-
tópapírra nyomtatjuk ki a 
felvételeket, hanem nagymé-
retű vászonra kerülnek, 
mint a festmények. A söté-
tebb tónusú képek mellett 
kedvenceim, a „fehérben a 
fehér” fotóim is közszemlére 
kerülnek. Fehér állatok, ma-
darak, hófehér környezet-
ben lesznek láthatók.

– A képeit látva sokan azt 
gondolnák, több évtizedes 
munka áll mögöttük, holott 
alig négy éve foglalkozik ter
mészetfotózással…

– Valóban, csak 2013-
ban kezdtem el a tudatos 
fotózást. Mégsem a derült 
égből csapott le rám, hi-
szen mindig is érdekelt a 
vizualitás. Édesapámnak 

volt egy fekete-fehér fény-
képezőgépe még a 60-as 
években, amellyel végig-
fényképezte az Alpokalját, 
ugyanis Kőszegen szület-
tem, s 14 éves koromig egy 
határ melletti kis faluban 
éltünk. Mi gyerekek csak 
követtük őt néha, amikor 
fényképezett és szívtuk 
magunkba a látványt, ami-
ként egy kép elkészült. 
Apám otthon egyedül hívta 
elő a képeket. Nekünk, gye-
rekeknek különleges vará-
zsa volt ennek a „rituálé-
nak”, ahogy bevonultunk a 
sötétszobába, ahol csak a 
piros lámpa világított, s 
lestük, mikor jelenik meg a 
kép a fehér papíron. A 
vegyszerek illatát még ma 
is az orromban érzem. Ret-

tentően tudtunk örülni a 
4x5 centis képeknek, főleg 
amikor felismertük rajtuk 
egymást vagy magunkat! 
Majd később Veszprémbe 
kerültem középiskolába és 
egyetemre, így csaknem 11 
év kötött a Bakonyhoz, a 
Balaton-felvidékhez, tehát 
a természet szeretetét is 
kiskoromtól magamban 
hordozom.

– Vegyészmérnöknek ta
nult, pedig az egyetemi évek 
alatt az irodalom, a képző
művészet is vonzotta. Hogy 
került a képbe a kémia?

– A kedvenc általános is-
kolai magyartanárnőm java-
solta a veszprémi vegyipari 
szakközépiskolát, mert ő is 
odajárt átképzőre, én pedig 
megfogadtam a tanácsát. 
Közben lelkes ifjúként az ön-
megvalósítás művészeti ágai 
is nagyon érdekeltek. Az 
egyetemi éveim alatt írtam 
verseket, amelyek megjelen-
tek a helyi újságban. Festet-
tem, 2–3 kiállításom volt, de 
készítettünk filmet és per-
formanszot is. Huszonéve-
sen az ember még keresi ön-
magát, feszegeti a saját ha-
tárait. Később az „egyen-
súly” miatt is szükségem 
volt a művészetekre, hiszen, 
ha az ember egész nap a 
szerves kémia rejtelmeit ku-
tatja és programozó mate-
matikát tanul, igénye van rá, 
hogy szabadidejében inkább 
a kulturális világban kalan-
dozzon. Sőt, nekem annyira 
megtetszett, hogy a vegyész-
mérnöki diploma megszer-
zése után még ott maradtam 
az egyetemen, de nem mű-
szaki tanszéken, hanem a 
közművelődési és kulturális 
titkárságon „titkárnői” stá-
tuszban dolgoztam azért, 
hogy a művészetek közelé-
ben maradhassak. Néhány 
volt tanárom rossz néven is 
vette, hogy diplomával a zse-
bemben lelkesen ragasztgat-
tam a saját készítésű film-
klubplakátokat, majd irodal-
mi estek, kulturális műsorok 
szervezésén fáradoztam. 
Két évig tartott ez a bohém 
kitérő, s közben rájöttem, 
hogy nemcsak, hogy nem le-
het belőle megélni, de el is 
„bohóckodom” az időmet! 
Így egy „svédcsavarral” be-
iratkoztam Szombathelyre a 
Tanárképző Főiskola ma-
gyar-népművelés szakára! 
Egy évig nagyon élveztem, 
majd 1987-ben váratlanul 
adódott egy remek lehető-
ség: három hónapra kiutaz-
hattam az Amerikai Egye-
sült Államokba. Boldogan 

mentem, mert rettenetesen 
érdekelt a kortárs amerikai 
irodalom, festészet és film-
művészet, csak úgy habzsol-
tam mindent, amit ott lát-
tam, tapasztaltam!

– Ez egy tanulmányút volt?

– Nem, turistaként, egy 
barátom segítségével jutot-
tam ki, és – most már elárul-
hatom –, hogy fenntartsam 
magam, dolgoznom kellett. 
Segédmunkás voltam épít-
kezéseken New Jerseyben 
és New Yorkban. Megérte, 
mert kaptam némi kitekin-
tést egy új világra, s roppant 
jó benyomásokkal tértem 
haza. Mindjárt el is döntöt-
tem, hogy felhagyok a köz-
művelődési terveimmel és 
elhelyezkedem a saját szak-
mámban. Így még abban az 
évben Budapestre költöz-
tem, három évig mérnök-üz-
letkötő voltam egy külkeres-
kedelmi cégnél, majd egy 
angol vegyszergyártó cég-
hez kerültem. Azóta is 
ugyanebben a szegmensben 
dolgozom, csak közben a 
vállalat neve, tulajdonosa 
változott néhányszor. Ipari 
szintű vízkezeléshez, víz-
tisztításhoz szükséges 
vegyszerek értékesítésével, 
forgalmazásával foglalko-
zom, ami a környezetvédel-
met is szolgálja.

– Érddel mikor került kap
csolatba?

– Miután megházasod-
tam, s ikreink születtek – 
egy lány és egy fiú –, egyre 
szűkebb lett az addigi ottho-
nunk. Elkezdtünk nagyobb 
házat keresni Budapest kö-
zelében és a Parkvárosra 
esett a választásunk. 2001-
ben költöztünk ide, a gyere-
kek 3 évesek voltak akkor. 
Kezdetben egyáltalán nem 
ismertem a várost. Mint sok 
érdinek, nekem is inkább 
„alvóhelynek” számított, hi-
szen reggel elindultam a fő-
város felé, s este hazatértem 
az otthonunkba. Később, mi-
után Fenyves-Parkvárosba 
költöztünk, megismerked-
tem a környék szépségeivel: 
a levendulással, a Sóskúti-
fennsíkkal, a volt katonai lő-
tér területével, ahol sokat 
barangoltam a kutyánkkal 
és közben gyönyörködtem a 
természetben. Sőt, ott kezd-
tem el tudatosan fotózni! 
Igaz, korábban egy kis kom-
pakt géppel gyakran készí-
tettem a természetről fény-
képeket, de csak „kattintgat-
tam”, nem foglalkoztam az-
zal, miért akarom megörökí-
teni, van-e, mi a pluszüzene-
te a képemnek? Majd egy 
barátom unszolására eldön-
töttem, hogy 2012 karácso-
nyára meglepem magamat 
egy komolyabb, tükörrefle-
xes Nikon fényképezőgép-
pel. Igen ám, de amikor meg-
láttam a 300 oldalas haszná-
lati utasítást, annyira elbi-
zonytalanodtam, hogy gyor-

Kércz Tibor a nemzetközi fotópályázatokon elnyert elismerései és 
díjai alapján a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (Federation In
ternationale de l’Art Photographiqe) kiváló nemzetközi fotóművész 
diplomáját (Excellence Artist of FIAP) 2016ban érdemelte ki

Kuvik, Ópusztaszer
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san körülnéztem a világhá-
lón, hol találnék egy olyan 
fotótanfolyamot, ahol megta-
nulhatom egy ilyen bonyo-
lult, profi gép helyes kezelé-
sét s a céltudatos fotózást. 
Így kerültem be egy termé-
szetfotózást oktató tanfo-
lyamra, majd ugyanabban 
az évben elvégeztem a hala-
dó professzionális kurzusát 
is. Közben rengeteg fotós ba-
rátom lett, sok új helyszínt, 
trükköt és technikát ismer-
tem meg, s ekkor már biztos 
voltam benne: ez az, amire 
oly régóta vágyom!

– Új-Zélandon volt az első 
fotós túrája. Miért épp ott?

– Édesapámért, az ő em-
lékére. Tudniillik rettenete-
sen vágyott oda, s ahogy 
mondják, az apák álmait a 
fiaik váltják valóra. Helyette 
csodáltam meg élőben Új-
Zélandot. Ő csak a tévében 
nézte meg a távoli országok-
ról szóló riport- és termé-
szetfilmeket. Főként Új-Zé-
landért és Alaszkáért volt 
nagyon oda, de hiába aján-
lottam fel, utazzunk el 
együtt, azt mondta, ő már 
csak a fotelben ülve és álmá-
ban utazgatott szívesen. 
Sajnos 2011-ben elhunyt, ne-
kem pedig sorsszerűen Új-
Zéland lett az első komo-
lyabb természetfotós úti cé-
lom. Három hétig tartó, kö-
zel hatezer kilométeres fo-
tós túra volt, mind az északi, 
mind a déli szigetet körbe-
jártuk. Rengeteg felvételt 
készítettem, s ebből lett az 
első egyéni kiállításom az 
érdi Magyar Földrajzi Múze-
umban, valamint egy fotó-
könyv is született belőle. 

Amióta tudatos fényképe-
zéssel foglalkozom, csak 
célirányos utakra indulok 
el. Az utóbbi időben egy ba-
rátommal ketten vágunk 
neki a külföldi természetfo-
tós túráknak, amelyek so-
rán olyan helyeket keresünk 
fel, ahol viszonylag kevés 
ember fordul meg.

– Merre járt még?

– Például Izlandon tesz-
teltem magam a mínuszok-
ban. De Európában is jártam 
pár helyen, a bajor erdők-
ben, Toscanában, a Dolomi-
tokban, a Plitvicei-tavaknál. 
Costa Rica trópusi esőerdei-
ben is fényképeztem. A kö-
vetkező nagyszabású túrám 
már Japánban volt, Hokkai-
do-szigetén. Rengeteg olyan 
természeti értékkel, ritka 
madárfajjal találkoztam, 
amit kizárólag csak ott lát-
hatunk. Például a mandzsu 
darvak, énekes hattyúk, szi-
ka szarvasok vagy az óriás 
tengeri sasok. A Japánban 
készült anyagot június 24-
én, a Múzeumok éjszakáján 
nyíló kiállításomon láthat-
ják majd az érdiek a Magyar 
Földrajzi Múzeumban.

– Ahhoz, hogy kiállítási 
anyag és könyv legyen a 
fényképeiből, rengeteg utó-
munkát is el kell végeznie. 
Mennyire nyúlhat bele a 
természetfotós a saját fel-
vételébe?

– Nem kis munka, mert 
sok ezer képből kell összevá-
logatni, rendszerezni a leg-
sikeresebb felvételeket. 
Néha nehezebb feladat ez 
számomra, mint fotózni! Ná-

lam azonban alapszabály, 
hogy nem veszek ki az elké-
szült fotóból képi elemet. Mi-
vel számos fotópályázaton 
indulok, csak moderált szin-
ten nyúlok bele a képeimbe, 
mert a képet a helyszínen 
kell jól elkészíteni. Ott kell 
helyesen exponálni, jól beál-
lítani a paramétereket ah-
hoz, hogy olyan legyen, ami-
lyennek én szeretném, és 
nem a számítógép előtt! Itt-
hon már csak keretbe te-
szem. A jó színeket is ott kell 
megtalálni, elkapni.

– Van olyan fotója, ami 
csak sokadjára sikerült?

– Alapvetően projektsze-
rűen fotózom. Nem az a típu-
sú természetfotós vagyok, 
akinek mindig a vállán lóg a 
fényképezőgépe, s lecsap a 
pillanatra. Tudatosan ráké-
szülök egy témára. Például 
kezdetben gyurgyalagokat 
fotóztam, másfél hónap alatt 
harmincszor mentem ki kora 
hajnalban a biatorbágyi 
löszfalhoz, hogy ötkor már 

készen álljon a lessátram. 
Én maximálisan „kivesé-
zem” a témát, mert minden-
nap tanulok, tapasztalok va-
lami újat az állat viselkedé-
séből, s arra törekszem, 
hogy másnap még jobban 
megragadjam, amit láttatni 
szeretnék. Ha egy témán dol-
gozom, nem számít a zuhogó 
eső, a forró napsütés, a fa-
gyos hideg vagy a vadul fújó 
szél sem. Sőt, szeretem 
ugyanazt a témát különböző 
fényviszonyokban is megra-
gadni. Tihanyban például 

ürgéket fotóztam. Két hétig 
órákon át kúsztam, feküd-
tem kinn a réten az ürgéket 
lesve. Ennek következmé-
nyeként a gerincem nyaki 
részén porcsérülést szerez-
tem, viszont 2500 ürgefotóm 
lett, amiből egy remek kiállí-
tás született Tihanyban.

– Vajon legközelebb mi 
lesz a témája? Hová utazik?

– A hideg, havas környe-
zet és annak vadvilága fog-
lalkoztat. Japánban is télen 
voltam, s tavaly elutaztam az 
Északi-sarkvidékre, ahol je-
gesmedve fotózása volt a fő 
célom, de rengeteg sarkvidé-
ki madarat is fotóztam. Egy 
expedíciós jégtörő hajón töl-
töttünk el 14 napot az Észa-
ki-sarkvidék 82. szélességi 
foka felett, ahová magyar 
természetfotós eddig még 
nem jutott el. Engem azok a 
helyek és témák inspirál-
nak, amelyeket még nem 
csépeltek el, nem fotóztak 
túl. Idén februárban Kana-
dába utaztam egyetlen ma-
dár fényképeiért. Nagy ál-
mom volt a hóbagoly fotózá-
sa, most végre ez is megvaló-
sult. Két hét alatt 6000 felvé-
telt készítettem e csodálatos 
madárról, különféle környe-
zetben, különleges fényvi-
szonyok és időjárási körül-
mények között. Ez még na-
gyon friss élményem, de a 

március végi érdi kiállításra 
már 5–6 hóbagolyfényképet 
is becsempésztem, mert nem 
hagyhatom ki őket, annyira 
tetszenek! Ősszel a Déli-
sarkra szeretnék eljutni, 
ahol a fehér és a kék különfé-
le árnyalatait szeretném fo-
tózni az ottani tájakon és 
vadvilágon keresztül. No-
vember 1-jén indul majd a 
jégtörő hajónk, oda e dátum-
nál korábban még soha nem 
ment ki hajó fotósokkal úgy, 
hogy ott még tart a tél. Koc-
kázatos lesz a jégpáncél mi-
att, de mindezt vállalni kell, 
mert épp a szélsőséges idő-
járási helyzetekben szület-
nek a legkülönlegesebb fel-
vételek. Én már nem vágyom 
az „átlagos” dokumentum 
természetfotókra. Nekem az 
új, a szokatlan kell, olyan, 
amilyet én találtam ki és ál-
modtam meg. Számomra 
csak az a jó fotó, amelyhez 
az ember hozzá tudja adni 
azt az értéket, amitől egye-
dülálló, újszerű és megje-
gyezhető lesz.

– Profi természetfotósnak 
tartja magát?

– Szabadidős, hobbifotós-
nak mondanám inkább ma-
gam, függetlenül attól, hogy 
igyekszem túllépni a „hobbi 
kategórián”. A professzioná-
lis kategória nem a techni-
kán múlik. Számomra az a 
hivatásos fotós, aki a bevéte-
leinek kétharmadát a képei-
ből szerzi. Amatőr pedig az, 
akit nem hajt a megrendelés, 
a teljesítmény kényszere, ha-
nem kifejezetten szenvedély-
ből foglalkozik vele. Akkor 
fényképez, amikor kedve 
van, s azt, amit épp akar. Ne-
kem inkább az fontos, hogy a 
képem egy kis szegletében 
én is benne legyek: a techni-
kám, a kreativitásom és a 
szemléletem hozzáadódjon a 
fotóimhoz. Azért szeretem a 
téli, hófehér világot, mert 
kellőképpen tiszta, homogén 
hátteret lehet találni a témá-
hoz, hogy egészen apró és 
finom részletek is kirajzo-
lódjanak rajta. Engem a táj 
megnyugtató fehérsége 
vonz. Ez a fehérség képes 
megnyugtatni, és kiragadni 
a pörgő hétköznapokból. 
Ezért szerepel terveim közt 
még Grönland, esetleg 
Alaszka is. Mindig előre, 
legalább másfél évvel koráb-
ban szervezem le a fotós tú-
ráimat. A kiállításaimat is 
távlatokban szoktam meg-
szervezni. Idén négy lesz, 
ebből kettő Érden, de már a 
jövő évi tárlatok is körvona-
lazódnak.

Hómajom, Japán

„A hideg, havas környezet és annak vadvilága foglalkoztat.” Itt épp Izlandon
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Régi-új  
könyvtárigazgató
Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése pályázatot írt ki év 
elején a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére, 
tekintettel arra, hogy a veze-
tői megbízás április 1-jén 
lejár. A város közgyűlése 
március 23-án tartott ülést, 
ahol a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár igazgatói, maga-
sabb vezetői beosztásának 
ellátásával 2017. április 2-ától 
2022. április 1-jéig a könyv-
tárat eddig is igazgató Se-
bestyénné Majchrowska Ewát 
bízta meg.

Ifjúsági 
Önkormányzat
Az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat a városban működő kö-
zépiskolák által szervezett 
tanulmányi kirándulások tá-
mogatására korábban elkü-
lönített 600 000 forintot, 
aminek az átvételét és át-
adását a város közgyűlése 
múlt csütörtöki ülésén jóvá-
hagyta. Ennek értelmében 
az Érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium, az 
Érdi Vörösmarty Mihály Gim-
názium, valamint az Érdi SZC 
Kós Károly Szakképző Iskolá-
ja egyenként bruttó 200 000 
forint összegű támogatást 
kap az Ifjúsági Önkormány-
zattól, amelyet a diákok ta-
nulmányi kirándulására for-
díthat.

Köztéri szobrok
Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2016-ban rész-
ben saját forrásból, részben 
pedig a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásából megvá-
sárolta Domonkos Béla szob-
rászművész két bronzból ké-
szült alkotását, Kossuth Lajos 
és Széchenyi István mell-
szobrát, amelyek hamarosan 
Érd köztereit díszíthetik. A 
művészeti alkotások elhelye-
zésére vonatkozóan március 
23-án arról döntött a közgyű-
lés, hogy Széchenyi István 
mellszobra a Széchenyi té-
ren, a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium előtt, Kossuth 
Lajos mellszobra pedig a Kál-
vin téri Református templom 
épülete előtti kertben kerül 
elhelyezésre.

HÍRHASÁB

Csö kkent a bűncselekmények száma Érden
Az elmúlt hét év legjobb eredményességi mutatóit pro-
dukálta több területen is az Érdi Rendőrkapitányság. Az 
illetékességi területen a múlt évben 1864 bűncselek-
mény történt, ami a 2015. évi adatokhoz viszonyítva 11,5 
százalékos csökkenést jelent – számolt be a tavalyi ada-
tokról dr. Szellák Norbert kapitányságvezető.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 
mind az általános nyomozás 
eredményessége, mind pedig 
a bűncselekmények számá-
nak csökkenése az elmúlt hét 
esztendő legjobb eredményét 
mutatja – húzta alá az őrnagy.

Szellák Norbert elmondta, 
hogy tizennégy olyan terület 
van, amely a lakosságot a 
leginkább érinti, irritálja. 
Az illetékességi területen 
2016-ban 1073 ilyen kiemelt 
bűncselekmény történt, ami-
nek 28 százalékos az ered-
ményességi mutatója.

A rendőrkapitány tájékoz-
tatása szerint nőtt a közte-

rületen elkövetett bűncse-
lekmények száma, ám az 
emelkedés az ittas járműve-
zetéssel kapcsolatos nyomo-
zásokkal hozható összefüg-
gésbe, ami a fokozott ellen-
őrzés miatt alakult így. Ki-
emelendő viszont, hogy a 
közterületen elkövetett bűn-
cselekmények 68,8 százalé-
kos nyomozási eredményes-
séget mutatnak.

Négy éve folyamatosan 
csökken a garázdaság Ér-
den és a környéken, ami a 
rendőrkapitány szerint pár-
huzamba állítható a közte-
rületi jelenléttel. 2016-ban 60 
garázdaság történt, 69 szá-

zalékos eredményességi mu-
tatóval, ez az elmúlt hét év 
legjobbja.

Mintegy 20–25 százalék-
kal csökkentek a vagyon 
elleni bűncselekmények. 
Hét év óta 2016-ban történt 
a legkevesebb ilyen eset, 
összesen 861 lopás volt. A 
lakásbetörések kapcsán 
Szellák Norbert elmondta, 
hogy nagyon jó eredmé-
nyekkel zártak, lényegesen 
kevesebb ilyen típusú bűn-
cselekmény történt, mint a 
korábbi években. Kevesebb 
volt a rablás is, 62,5 száza-
lékos eredményességgel 
zárták a rendőrök a nyomo-
zásokat.

A rendőrkapitány a bűn-
ügyi fertőzöttség kapcsán 
kifejtette, hogy 100 000 fő la-
kosságra vetítve az elmúlt 
hét év legjobb eredményét 
mutatja, hiszen 2016-ban 

1548 bűncselekmény történt 
Érden és a környéken.

Az őrnagy beszámolójá-
ban azt is kifejtette, hogy a 
tavalyi évben a közterületi 
járőrök nagyon hatásosan 
dolgoztak és 548 elfogást 
hajtottak végre. A közleke-
dési helyzettel kapcsolatban 
a kapitány elmondta, hogy 
csökkent a közlekedési bal-
esetek száma, míg 2015-ben 
82 baleset történt, 2016-ban 
már csak 67, ebből az ittasan 
okozott balesetek száma 10 
volt.

Szellák Norbert végezetül 
hangsúlyozta, hogy az Érdi 
Rendőrkapitányság szándé-
ka, hogy a számadatokon túl 
a lakossági bizalmat meg-
őrizzék és az intézkedések 
iránti elégedettséget fokoz-
zák, valamint biztosítsák a 
szubjektív biztonságérzetet.

QQ Nyilas HajNi

Jár ási közlekedésbiztonsági napot szerveznek
Évek óta rendkívül sikeres és hasznos a már hagyomá-
nyosnak tekinthető helyi közlekedésbiztonsági nap, 
aminek célja, hogy az általános és középiskolás korú 
gyerekek tudást szerezzenek a biztonságos gyalogos és 
kerékpáros közlekedésről, s felhívják a figyelmüket a 
balesetmentes közlekedésre és a helyes közlekedési 
magatartásra.

Pulai Edina önkormány-
zati képviselő (Jobbik), aki 
a közlekedésbiztonság el-
kötelezett híve, az önkor-
mányzat ülését követően 
elmondta, hogy az idei év-
ben lehetőség nyílt arra, 
hogy a rendezvényt a város 
határain túlra, járási szint-
re kiterjesztve, központi 
pályázati források segítsé-
gével szervezzék meg. Pu-
lai Edina szerint – figye-
lemmel a rendezvény ki-

emelt hasznosságára – ér-
demes ezt a lehetőséget 
megragadni, és az évek óta 
sikeres eseményt a növek-
vő lakossági érdeklődésnek 
is eleget téve járási szintű-
vé bővíteni.

A kapcsolódó pályázatot 
az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő hirdette meg 
annak érdekében, hogy ci-
vil szervezetek szakmai 
programját támogassa. A 
pályázat célja többek kö-

zött a közlekedésbiztonság 
védelme, amely program 
megvalósításához szövet-
ségek, alapítványok vagy 
egyesületek nyújthatnak be 
pályázatot. Erre tekintettel 
a pályázat benyújtását és 
az esemény teljes lebonyolí-
tását a Gyermekünk Álmai-
ért Alapítvány vállalta fel, 
amely szervezet a rendez-
vény teljes menedzselését, 
tehát az előkészítést, a le-
bonyolítást és az elszámo-
lást is elvégzi.

A pályázat elsődleges 
célja a partner iskolák 
adott létszámú gyermekei-
nek a helyszínre szállításá-
hoz, prezentációs eszkö-
zökhöz, kiadványokhoz, in-
formációs anyagok költsé-

geihez történő pénzügyi 
forrás megszerzése, illetve 
a megrendezéssel össze-
függő egyéb (terembérlet 
takarítás stb.) költségek 
biztosítása. A rendezvény-
nyel összefüggésben közre-
működő partnerek: Érd Me-
gyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a járási közne-
velési intézmények, az Érd 
Aréna, a Katasztrófavéde-
lem helyi szerve, az Orszá-
gos Mentőszolgálat, a rend-
őrség és az Érdi Polgárőr 
Egyesület lennének. A 
programhoz külön önkor-
mányzati forrást nem szük-
séges biztosítani. A rendez-
vény fővédnöki feladatait T. 
Mészáros András polgár-
mester vállalta el. Q NyH

Nag yteherautók behajtása csak engedéllyel
Az érdi közgyűlés múlt 
csütörtöki ülésén új ren-
deletet alkotott a nehéz-
gépjárművek helyi közle-
kedéséről.

Megszűnt az a szabályo-
zás, amely szerint a nagyte-
herautók célforgalom ese-
tén közlekedhettek az érdi 
utcákon. Az ilyen járművek 
számára – tekintettel az ön-
kormányzat kezelésében 
lévő közutak állapotára, a 
burkolatok minőségére – a 
jövőben engedélyhez kötik a 
behajtást – közölte Bács Ist-

ván (Fidesz–KDNP) alpol-
gármester az ülés után.

Hosszas vita alakult ki a 
közgyűlésben a rendelet 
függelékéről, amelyben 
meghatározták, hogy mely 
utcában, milyen súlykorlá-
tozással közlekedhetnek a 
teherautók. Bács István al-
polgármester elmondta: ha 
szükséges tovább finomít-
ják a szabályozást.

A teherautók behajtási 
engedélyéről szóló rendelet 
április 1-jén lép hatályba. 
Az eljárás díját miniszteri 
rendelet határozza meg. Ha 

valaki megszegi a szabályo-
zást, a rendőrök, közterület-
felügyelők helyszíni bírsá-
got alkalmazhatnak.

Előremutatónak tartja a 
rendelkezést az önkor-
mányzat baloldali frakciója, 
de még vannak olyan kérdé-
sek, amelyeket végig kelle-
ne gondolni, és adott eset-
ben újra kellene szabályoz-
ni – mondta Havasi Márta, 
a DK képviselője.

Új rendelet született a 
vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitvatartásáról is. Febru-
árban már elfogadtak egy 

erre vonatkozó javaslatot, 
ennek az átfogó módosítása 
történt meg a csütörtöki 
közgyűlésen. Az április 
1-jén hatályba lépő szabá-
lyozás lényege, hogy meg-
próbálnak egészséges 
egyensúlyt teremteni a la-
kók és a szórakozni vágyók 
között – mondta Bács István 
alpolgármester. A módosí-
tással egyszerűsödött az el-
járás, illetve beépítették az 
azóta beérkezett javaslato-
kat – közölte Bács István 
alpolgármester.

QQ BNyH
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Meg védik a rezsicsökkentést
A kormány készen áll a rezsicsökkentés megvédésé-
re, és a hamarosan kezdődő nemzeti konzultáció so-
rán megkérdezik erről a magyar embereket is – hang-
súlyozta Aradszki András (Fidesz–KDNP), a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős állam-
titkára, térségünk országgyűlési képviselője múlt 
heti budapesti sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár elmondta: 
a tavaly novemberi, Tiszta 
energiát minden európai
nak elnevezésű program 
azt mutatja, hogy Brüsszel 
egyre több ügybe akar be
leszólni, és az egyik ilyen 
az energiaárak meghatáro
zásának módszertana. A 
csomag kilátásba helyezi, 
hogy nem lehet szabályo
zott áron szolgáltatni az 
elektromos áramot a fo
gyasztóknak, ami lényegé
ben a rezsicsökkentés betil
tását és az eddigi eredmé
nyek lenullázását jelenti – 
jelentette ki.

Aradszki András ki
emelte: fontos, hogy nemze
ti hatáskörben maradjon az 
áram árának meghatározá
sa. Az államtitkár úgy fo
galmazott: bízik abban, 
hogy értelmezhető, a kor
mány álláspontját támoga
tó válaszokat kapnak a 
nemzeti konzultáció során, 
hiszen a magyar emberek 
mindennapi életét közvetle
nül érintő kérdésekről van 
szó. Az államtitkár elmond
ta azt is, hogy a brüsszeli 
tervezet a szabályozott 
árak megakadályozásán 
túl sok hatáskört is elvonna 
az unió országaitól.

Nem az államok döntené
nek az árak meghatározá
sáról, az ellátásbiztonságot 
szolgáló beruházásokról, 
az áramszükséglet biztosí
tásának meghatározott 
szabályozási formáiról –
összegezte, hozzátéve, 
hogy mindez jogi kérdése
ket is felvet.

Aradszki András hang
súlyozta: 2010 és 2015 kö
zött azokban a tagállamok
ban drágult a gáz és az 
áram, ahol nincs szabályo
zott ár és a piac határozza 

meg az árakat. Ha a terve
zett folyamatokat Brüsszel 
végigviszi, akkor a csalá
dok megint ki lennének 
szolgáltatva a multinacio
nális cégek érdekeinek, 
ahogy ez megtörtént 2010 
előtt – közölte.

Felidézte, hogy 2010 előtt 
Magyarországon fizették 
az emberek a legmagasabb 
árat az energiáért, a csalá
dok jövedelmük jelentős ré
szét fordították a rezsire.

A rezsicsökkentés meg
kezdése, 2013. január 1je 
óta 25 százalékkal lett ol
csóbb a távhő, a gáz és az 

áram ára, így átlagosan 170 
ezer forintot takarítottak 
meg a családok évente, ösz
szesen 821 milliárd forint 
maradt az embereknél – 
emlékeztetett.

Jelenleg a magyar fo
gyasztók az uniós átlag 
alatt, az egyik legalacso
nyabb áron jutnak hozzá az 
áramhoz és a földgázhoz. A 
fizetési hajlandóság jelen
tősen nőtt, csökkent a hát
ralékos fogyasztók száma, 
és több tízmilliárd forinttal 
csökkentek a kintlévősé
gek. Ezek az eredmények 
kerülnének veszélybe, ha a 
kormány engedne Brüsz
szelnek – mutatott rá 
Aradszki András.

Felhívta a figyelmet arra, 
a rezsicsökkentés értéke 
nemcsak abban jelenik 
meg, hogy a magyar fo
gyasztók olcsóbban jutnak 
az energiához, hanem ab
ban is, hogy alacsonyan 
tartva az inflációt, nő a bé
rek és a nyugdíjak reálérté
ke. Ezért is tekinti a kor
mány nemzeti ügynek a re
zsicsökkentést – hangsú
lyozta az államtitkár.

MTI

Aradszki András: fontos, hogy nemzeti hatáskörben maradjon az 
áram árának meghatározása  (Fotó: kormany.hu/Hossala Tamás)

Hét milliárd forint útfejlesztésre
Magyarország kormánya március 22-én közzétette 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” elnevezésű 
területi felhívását. A VEKOP-5.3.3-17 kódszámú, 6,9 mil-
liárd forint keretösszegű felhívásra a város három prog-
ramot fogalmazott meg, azzal a céllal, hogy biztonságo-
sabbá tegyék a nagy forgalmú városi közúti csomóponto-
kat, és megvalósítsák a kapcsolódó útépítéseket is.

Mint T. Mészáros András 
polgármester múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján elmond
ta, a projekt három részből 
áll: az önkormányzati tulaj
donú, nagy forgalmú csomó
pontok, a szintén önkor
mányzati, közösségi közle
kedéssel érintett útszaka
szok, valamint az állami tu
lajdonban lévő útszakaszok 
átépítése, csomópontokkal 
együtt.

– A felújítások, átalakítá
sok az alábbi önkormányzati 
utakat érintik: az Ercsi út 
Szabadság tér és M6os kö
zötti szakaszát, valamint az 
Intéző–Karolina–Júlia ut
cák Ercsi úti csomópontjait, 
ahol forgalombiztonságot ja
vító fejlesztéseket végzünk 

majd. Megépítjük a Búvár 
utcai oktatásinevelési 
komplexum megközelítését 
szolgáló útvonalat, fejleszt
jük az Elöljáró utca–Velencei 
úti, valamint a Szent István 
út–Kossuth Lajos utcai, 
Szent István út–Damjanich 
utca–Tárnoki út–Lőcsei úti 
csomópontokat. A projekt 
keretében kerülhet sor a Bu
dai út–Diósdi úti csomópont 
fejlesztésére is. A Felső utca 

Karolina út és Kinga utca 
közti szakaszán biztonságos 
forgalmi rendet kívánunk ki
alakítani, és fejlesztjük a 
BajcsyZsilinszky út–Daró
czi utcai, illetve a Sóskúti 
út–Szovátai út–Fűtő utcai, 
Diósdi út–Csaba utcai, a Ri
minyáki út–Gellért utcai, a 
Csaba utca–Ürmös utca– 
Tárnoki úti csomópontokat 
is – tette hozzá T. Mészáros 
András, aki elmondta azt is: 
a fenti átalakítások terve
zett költsége 1,75 milliárd 
forint.

A projekt másik eleme az 
önkormányzati tulajdonú, 
közösségi közlekedéssel 
érintett útszakaszokra vo
natkozik. Érden három ilyen 
főútvonal van, ezek közül né
hány szakasz felújítása már 

megtörtént a korábbi évek
ben, de ahhoz, hogy az új bu
szok – amelyeket a város az 
IKOP program keretében 
szeretne majd beszerezni – 
közlekedni tudjanak, továb
bi szakaszokat is fel kell újí
tani – hangsúlyozta T. Mé
száros András.

A program keretében fel
újítják a Sóskúti utat a Bem 
tér és a Szovátai út között, a 
Szovátait a Sóskúti út és a 
Szigetvári utca között, a 
Szövő utcát a Törökbálinti út 
és a Lakatos utca között, a 
Csaba utcát a Tárnoki és a 
Diósdi utak között, az Alsó
erdősort az Eperfa és a Fo
lyondár utca között, Folyon
dárt az Alsóerdősor és a Tö
rökbálinti út között, vala
mint a Szent István utat a 
Tárnoki út és a Kossuth La
jos utca között. A munkála
tok becsült költsége 1,19 mil
liárd forint.

– Csomópontjainkra és 
útjainkra tehát mintegy 
hárommilliárd forintot for
dítunk, ami jelentős javu
lást eredményez majd – 
hangsúlyozta a polgármes
ter, aki beszélt az állami 
tulajdonban lévő útszaka
szok és csomópontok fej
lesztéséről is.

A Zámori utat átépítik 
majd a Vadlúd utca és a 7es 
főút között, és három csomó
pontot építenek majd ki. A 
Törökbálinti út a BajcsyZsi
linszky és a Felsővölgyi utak 
között újul majd meg; ezen a 
szakaszon két csomópont is 
kiépül, és megoldják majd a 
gyalogos közlekedést is. 
Ezek a beruházások 3,68 
milliárd forintba kerülnek 
majd.

Kérdésünkre a polgár
mester elmondta: a fent vá
zolt útfelújítások – illetve a 
csomópontok kialakítása – 
várhatóan 2018 végére feje
ződnek be.

– Az önkormányzati utak, 
csomópontok tekintetében a 
tervek már megvannak, a 
közbeszerzés előkészítésé
nél tartunk. Ami az állami 
utakat illeti, a közgyűlés leg
utóbbi ülésén megszavazta a 
NIF Zrt.vel való együttmű
ködést. A terveztetés még 
hátra van; ez várhatóan fél
háromnegyed évet vesz majd 
igénybe, és ezt követi a köz
beszerzés. Reményeink sze
rint a két állami út építkezé
se utoléri az önkormányzati 
utakét, de elképzelhető, 
hogy negyedfél évet csúszik 
majd – zárta szavait.

QQ ÁdÁm Katalin

Pályázatot ír ki a város az 
úgynevezett papi földe-
ken kialakításra kerülő 
szabadidőpark elnevezé-
sére – hangzott el a pol-
gármester sajtótájékozta-
tóján. A javaslatokat a sza-
badidokozpont@erd.hu 
e-mail címre várják. A 
nyertes név gazdája öt-
venezer forintos díjban 
részesül.

Átépítik és biztonságossá teszik a Zámori út–Vadlúd utcai csomó-
pontot is



www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

45
71
03

H-P 7-16-ig. Szombaton: 8-12-ig.
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Törésteszt
A jövő héten szerdán Szabó T. 
Anna lesz az érdi könyvtár ven-
dége, akivel a költészet napjá-
hoz közel, április 5-én találkoz-
hatnak az érdeklődők. A fiatal, 
többkötetes szerző Kolozsvá-
rott született, kamasz volt még, 
amikor családjával áttelepültek 
Magyarországra. A szombathe-
lyi gimnáziumban ismerkedett 
meg későbbi férjével, a szintén 
erdélyi származású Dragomán 
Györggyel. Szabó T. Anna József 
Attila-díjas költő, műfordító 
nemcsak verseket, hanem pró-
zát is ír. Törésteszt címmel jelent 
meg első novelláskötete, amely 
a férfi és nő közötti hatalmi har-
cokat mutatja be, s arról is szól, 

miért olyan küzdelmes a mai 
negyvenes generáció élete.

Virágkóstoló
Jövő pénteken különleges fotó-
kiállítás nyílik a művelődési köz-
pontban. Halmos Monika virág-
ételei és Vass András gasztrofotói 
az összes érzékünkre hatnak: 
szinte érezzük a fogások illatát 
orrunkban és ízét a szánkban. A 
gasztrofotóssal és a virágételek 
készítőjével M. Nagy Péter be-
szélget majd. Az ételfotózást pe-
dig a gyakorlatban is bemutatják 
az ehető virágokról, amelyekből 
természetesen kóstolót is kínál-
nak majd a közönségnek. A szo-
katlan kiállítás megnyitójára áp-
rilis 7-én, pénteken 18 órakor 
várják az érdeklődőket.

Drágakövek a múzeumban
Ki ne szeretné a drágaköveket? A 
gyönyörű színekben csillogó kövek 
nagyszerűen mutatnak egy-egy ék-
szer díszeként. De vajon tudjuk-e, 
hogy a nyakunkban vagy a gyűrűn-
kön hordott, csillámló parányi kö-
vecske hogyan vált drágakővé? Van-
e fogalmunk arról, miként alakulnak 
a természetes ásványok egyes válto-
zatai, néhány esetben növényi ere-
detű vagy ma is élő állatok szerveze-
téből képződő anyagok igazi ékes-
séggé? Akit érdekel a válasz, láto-
gasson el április 18-án a Magyar 
Földrajzi Múzeum Múzeumbarát 
Kör előadására! 17 órától dr. Nagy 
Béla geológus arról beszél majd, mi-
lyen szerepük van a drágaköveknek 
az emberiség életében. n be

KULTHÍREK

Poly-Art Pódium

Sza badvers és miniatűr
Több mint két évtizedes fennállása alatt mintegy másfél 
száz érdi és a térségben élő, főként amatőr szerző mutat-
kozhatott be a Poly-Art pódiumestjein. A múlt héten egy 
autodidakta festőművész meg egy versíró mesélt magá-
ról és alkotótevékenységéről.

Hangyássy Zsuzsanna 
idén kapcsolódott be a Képző-
művészek Érdi Közösségébe, 
s már pár héttel ezelőtti egyé-
ni kiállításával felhívta magá-
ra a figyelmet. Ezúttal a Poly-
Art elnökével, Somfai István-
nal beszélgetve elárulta, bár 
ifjúkorában különórákon is 
fejlesztette rajzkészségét, az 

általa választott vegyészi hi-
vatás mellett három évtize-
den át mégis hagyta szuny-
nyadni tehetségét. 2004-ben 
vett ismét ecsetet a kezébe, s 
azóta százszámra születtek a 
festményei. Mint mondta, a 
valóságot festi, de csak azt, 
ami gyönyörködteti. Nagyobb 
méretű képei mellett közel 
száz darab, alig pár centis mi-
niatűr festményt is készített, 

amelyek közül néhányat a pó-
diumest érdeklődőinek is be-
mutatott.

Kósa Márta több éve tagja 
az érdi Irodalomkedvelők 
klubjának. Számos IRKA kö-
tetben jelentek meg versei, 
így beszélgetőtársa, Vikár 
János elsőként azt kérdezte 
tőle: költőnek érzi-e magát?

– Ha hozzáértő előadótól 
hallja vissza költeményét, 
akkor igen – válaszolta a 
szerző, aki Nyíregyházán 
született, s bár kacskarin-
gós utak vezették sorsát, 
mégis sikerült valóra válta-
nia azt az álmát, hogy köz-
vetlenül a Duna mellett lak-
jon. A verselést egy 2003-ban 
hirtelen fellobbanó, kései 
szerelem indította el az éle-

tében. Igaz, egy idő után 
óhatatlanul lecsendesednek 
a heves érzések, ám a Duna 
és a dunai hajók zúgása 
örök, s más téma is akad bő-
ven, ami lírába önthető – fo-
galmazott Kósa Márta.

Verseinek határozott, ám 
különleges, sajátságos for-
mája van: mindegyiket kö-
zépre zárt alakban írja. Sza-
bad versek ugyan, mégis 
rengeteg rímet és ritmust 
tartalmaznak. Eddig mint-
egy ezer költeménye szüle-
tett, de a pontos számukat 

nem tudja, mert „levélver-
sekként” keletkeznek, azaz 
egy lelki társának küldi el 
legelőször, így rengeteg írá-
sát nem rendszerezte.

A pódiumestnek a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár adott 
otthont, ahol Pesznyák Dá-
vidnak, a Vörösmarty Gim-
názium tanulójának gitárjá-
tékát is meghallgathatták a 
résztvevők. n bálint edit

Kósa Márta költővel Vikár János beszélgetett

Meg jelent az IRKA
Megjelent a hetedik év-

folyamába lépő érdi iro-
dalmi és kulturális folyó-
irat tavaszi száma, 
amelyben az Irodalom-
kedvelők klubtagjainak 
legújabb versei és elbe-
szélései mellett könyvkri-
tikát is olvashatnak Carl 
Astro Az utolsó jelentés 
című kötetéről, továbbá a 
már lezajlott, illetve a 
várható kulturális ese-
ményekről is beszámol a 
negyedévenként megjele-
nő periodika.

A Bemutatkozik rovat-
ban az irodalmárok ré-
széről ezúttal „Wukca-
no” és Seléndy Balázs, a 
képzőművészek közül pe-
dig Hangyássy Jánosné 
Zsuzsa és Szabó. Sz. Szi-
lárd vall önmagáról, s né-
hány alkotásuk is szerepel 
a folyóiratban.

A kulturális mozaikban a 
Bonton Tánc és Sport Egye-
sületről írnak, majd szomo-
rúan búcsúznak két, a kö-
zelmúltban elhunyt tagjuk-
tól, Varga Imre Lajostól és 
Novákovicsné Tóth Icától.

„Egy röpke pillanat csu-
pán/ emberlétünk/ kicsiny-

ségünkkel kell/ szembenéz-
nünk/ sírtunk s nevettek/ 
majd/ nevettek és sírtunk/ 
és lépegettünk/ és írtunk” 
– így köszön el És írtunk... 
című versében Habos Lász-
ló.

Az Érdi IRKA a Poly-Art 
támogatásával jelenik meg, 
megrendelhető a dalane@
freemail.hu e-mail címen, 
valamint megvásárolható 
az Irodalomkedvelők klub-
jában a művelődési köz-
pontban megtartott klubna-
pokon.

IRODALMI-KULTURÁLIS
FOLYÓIRAT

VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
2017. MÁRCIUS

350 Ft

Hangyássy Jánosné: Áttörő fény

HABOS LÁSZLÓ

SZÓTLANALKONYON

csend van
s az emlékezésnek adom
e megspórolt percet
– bevégeztetett…
s mint lator sóhaja

nehezedik az alkonyra
szótlanságom

ünneplőbe öltöztetett asztalomon
lehullott barkavirág gördül

kezembe veszem
nehéz mint világ könnye

– énérettem is…
alázattal telt áldozat

mely mint fényes csillag ragyog
túl minden megspórolt percen
s túl minden égbeveszett sóhajon

RENDIK ZSUZSA

Ó, URAM!

Te vagy a Nap tűző fénye,
S Te vagy a szél,

Mely a Föld pereméig ér.

Te vagy a Világ eleje s vége,
Az Alfa és az Omega,

Az asszony ringó-szikár dereka.

Nem tudom, ma történt vagy rég-e,
De az Örökké végig tart...

Tiéd minden véghetetlen part.

Te vagy a férfi ereje,
Te, a Nagy Mozgató, benned az első Mag,

Mely emberi nyomot hagy.

Minden, minden Te vagy!
Kérlek, halld imám,

Melyben lelkem, szívem kíván.

Vigyázz rám, de még inkább részemre,
A lányom legyen szemed fénye,
Kérlek, Őt segítsd végtelen létre.

BŐHMANDRÁS

M E R E N G Ő

Csipkefüggöny, utcai fák lombja
átszűrte a Chopin-dallamot,
és ha néha megjelent alakja,

úgy néztem, mint gyúló csillagot.

Vasárnap a hívó harangszóval
Ő üzent: volt Istenem, papom.

Ment az idő, s mind, mi ifjúság volt,
elsuhant gyors fecskeszárnyakon.

Elpihent a vággyal gyötrő kín is,
csillogni az emlék jár haza.

Járna csak, de mára már az otthon
gazvert udvar, szélhordta tanya.

KREISCHER NELLY

Havas hegy ölén
völgy fái ébredeznek.
Jelez a tavasz.

45
29
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Rendeljen 2201177. ÁÁppRRillis 77- igg
mműaannyyaagg aabb aakkott,
jttótt vvaa yy RRee ő tt

tavalyi ÁRon!
Mos tt azz 5 kaMrás ab ak á áééé tt
6 kaMrásat adunk ajándékba!

nyugdíjasoknak extra kedvezmények!

EMAAJTÓ-
ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.

1114 Bp., Bocskai út 23-25.
1123 Bp., Kék Golyó u. 24.
www.ema.hu

: 70/608-0808
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Live Street Art

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat és a Szepes Gyula 
Művelődési Központ alkotói 
pályázatot hirdet, street 
art témakörben mindazok 
számára, akik kedvet és el-
hivatottságot éreznek a mű-
fajjal kapcsolatban, van 
mondanivalójuk egyénileg 
vagy csapatban.

A street art alkotások jel-
lemzően a városi házfala-
kon és egyéb felületeken je-
lennek meg. Alkotójuk álta-
lában ismert művész, ellen-
tétben a graffitisekkel; mű-
veik megrendelésre, de leg-
alábbis engedélyezve ké-
szülnek. Jellegzetességük 
a humor, az irónia, a köny-
nyen érthető, intenzív mon-
danivaló.

A pályázat témái: „Amit 
birtokolsz, az birtokba 
vesz”; illetve: „Válaszd az 
életet, válaszd a Faceboo-
kot, a Twittert, az Instagra-
mot és reméld, hogy, vala-
hol, valakit érdekel”.

A beérkezett pályamun-
kákból a szakmai zsűri ál-
tal 10 legjobbnak ítélt mű-
vet az alkotók Érd központ-
jában, a Pelikán sétányon 
egy erre kijelölt falfelületen 
elkészíthetik.

A verseny május 13-án, 
szombaton lesz. Az első he-
lyezett 150 000, a második 
100 000, a harmadik 50 000 
forint díjazásban részesül.

További információk a sze-
pesmk.hu, valamint az erd-
most.hu oldalon olvashatók.

(Fotó: Pinterest)

KÉK húsvét

Tükrök és ablakok
A keresztény világ legnagyobb ünnepére, Jézus kereszt-
halálának és feltámadásának emlékére készülve, az 
érdi Parkvárosi Református Gyülekezet közösségi ter-
mében csoportos kiállításon vettek részt a Képzőművé-
szek Érdi Közösségének tagjai. A tárlat a húsvéti ünne-
pekig látható.

Ezúttal kilenc alkotó tett 
kísérletet arra, hogy festmé-
nyeiben, grafikáiban, kis-
plasztikáiban és fából ké-
szült munkáiban megragad-
ja Jézus kereszthalálának 
megrázó pillanatait és a fel-
támadás csodáját, amellyel 
az ember megváltása elvé-

geztetett. Munkáikból a múlt 
héten, március 24-én csopor-
tos kiállítás nyílt a Csurgó 
utcai református gyülekezet 
nemrégen megújult közössé-
gi termében.

A megjelenteket Somfai 
István, a Poly-Art elnöke kö-
szöntötte, aki röviden bemu-

tatta a művészeti alapítvány 
tevékenységét és a kiállító-
kat. Hangsúlyozta: a képző-
művészek örömmel éltek a 
tematikus tárlat nyújtotta 
bemutatkozási lehetőséggel 
és bíznak abban, hogy ez a 
kapcsolat a jövőben is gyü-
mölcsöző lesz.

Fekete Ágnes lelkész asz-
szony kiemelte: gyülekeze-
tük a jövőben is szívesen ad 
otthon a hasonló, közösség-
építő kezdeményezéseknek. 
E tematikus tárlat alkotásai 
pedig alkalmat adnak arra, 
hogy magunkba nézzünk és 
felkészüljünk a küszöbönál-

ló húsvétra – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy miután vé-
gignézte a képeket, grafiká-
kat, az agyag- és a famunká-
kat, az a kérdés fogalmazó-
dott meg benne: vajon milyen 
az a Jézus, aki ezekben az 
alkotásokban lenéz ránk a 
keresztről? Bár a témából 
adódóan látszólag sok a ha-
sonlóság a munkákban, de 
ha elmélyedünk bennük, 
szembetűnik, hogy a Jézus-
arcokban visszatükröződik 
a saját ábrázatunk, a saját 
életképünk. Az ember 
ugyanis önmagát is meglátja 
ebben a szenvedő arcban, s 
afelől is elgondolkodik, hogy 
vajon az alkotója mit élt át 
műve megszületésének pilla-
natában? Képesek vagyunk-
e mi is átérezni ugyanazt, 
belelátunk-e az ő sorsába, 
életébe, képesek vagyunk-e 
együtt érezni vele? – tette fel 
a kérdést Fekete Ágnes, 
majd az egyik művet kiemel-
ve rámutatott: Jézus a sze-
meit az ég felé emelve, az 
Atya ábrázatában a saját 
arcát is meglátja. Az ikonok 
teológiáját illetően pedig sok 
helyen olvasható, hogy ezek 
a festmények tulajdonkép-
pen tükörképek és/vagy ab-
lakok egy másik világra. A 
tárlat arra keresi a választ: 
mit látunk mi Istenről, saját 
magunkról, az életről?

A lelkész asszony örömét 
fejezte ki azért, hogy a refor-
mátus gyülekezet a Képző-
művészek Érdi Közösségé-
nek alkotóival együtt ké-
szülhet a húsvétra, amikor 
nagyon fontos, hogy ne csak 
önmagunkra nézzünk, ha-
nem feltekintsünk Jézusra, s 
feltegyük a kérdést: hol van 
Ő ma, napjaink világában? 
Egyáltalán: látjuk-e őt, s va-
jon az őt megillető helyet fog-
lalja-e el az életünkben? – 
zárta szavait Fekete Ágnes.

QQ B. ÁBrahÁm

Fekete Ágnes lelkész: gyülekezetünk a jövőben is szívesen ad otthon 
hasonló kezdeményezéseknek

A tárlat arra keresi a választ, mit látunk mi Istenről, saját magunkról, az életről?
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Ha örökbe fogadná 
Rómeót vagy Neg-
rót, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Jodi Lynn Picoult a Long Is-
land-i Nesconsetben született 
1966-ban. A Princetoni Egye-
temre járt, ahol kreatív írást ta-
nult. Az egyetemi évei alatt no-
vellákat publikált a Seven teen 
tinimagazinban. 1987-ben 
diplomázott, majd szerkesztett 
szövegkönyvet, tanított nyol-
cadik osztályban irodalmat, 
dolgozott a Wall Streeten, írt 
reklámszövegeket. A Harvard 
Egyetemen szerzett mester-
szintű tanári diplomát.

Napjaink problémáit, kér-
déseit, tabutémáit feszegeti 
magával ragadó és elgondol-
kodtató stílusban, valós embe-
ri karakterekkel. Ezeket a témá-
kat többnyire a krimi világába 

illeszti bele, és nem ritkák a 
bírósági helyzetek, az ügyvédi 
felcsattanások és a csavarok.

Regényeiben ír többek közt 
egy csodatevő kislányról, egy 
gyilkosságért halálra ítélt férfiról, 
aki azért küzd, hogy felajánl-
hassa szívét egykori áldozata 
szívbeteg kislányának. Arról, 
hogy mekkora a szülők felelős-
sége, és meddig terjed a taná-
roké, a társaké, a környezeté.  
Kate-ről, aki eleve azért született, 
hogy genetikailag megfelelő 
donor legyen nővére számára. 
Megtudhatjuk, hogy bűnös-e Ja-
cob Hunt, az Asperger-szindró-
más tinédzser, és mi lesz a sorsa 
Willow-nak, aki súlyos csonttöré-
kenységgel jött a világra.

Könyvei hitelesebbé tételé-
ért sok mindent megtesz: az 
Egyszerű igazság című alkotá-
sáért például egy hétig együtt 
élt egy amish családdal, és 
megtanulta, hogyan kell tehe-
net fejni.

Eddig megjelent regényei-
vel számos díjat nyert, kötetei 
rendszeresen vezetik az irodal-
mi ranglistákat.

A Nővérem húga című regé-
nyéből film is készült Cameron 
Diaz főszereplésével.

Regényei a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban is népsze-
rűek. Egyik olvasónk azt mond-
ta, hogy ha a könyvtárban van 
bent egy Picoult-kötet, akkor 
az felér egy csodával.

KÖNYV

Jodi Picoult művei

Gaz  dikereső

Rómeó kedves, szeretetéhes, még 
nevelést igénylő növendék kutyus. 
Közepes vagy nagyobb termetűre 
nő. 7–8 hónap közötti kan kutyus. 
Jóindulatú, játékos, kertes házba 
költözne szívesen, ahol családi 
kedvenc lehet.

Negró 4–5 év körüli, nagytermetű 
kan, azonosító nélkül talált kutya-
ként került a menhelyre. Emberek-
kel barátságos, szuka kutyákkal 
általában jól megfér. Figyelmes, 
házőrző hajlamú, kertes házba 
ajánljuk.
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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01 Miért fontos a gyepszellőztetés? 

A talajlazító és fűszellőz-
tető feladata, hogy eltávolít-
sák a fűnyírás során kelet-
kezett vagy elhalt fűszálak-
ból képződött filcesedett ré-
teget valamint, hogy lazít-
sák a talajt, a gyökérállo-
mányt, ezzel biztosítva a 
talaj vízbefogadó képes-
ségét és levegőztetését. A 
gyepszellőztető gereblyé-
zés elvén működő forgó 
drótokból áll. A filcese-
dett réteg elzárja a külvi-
lágtól a pázsitot illetve 
melegágya lehet a gyepet 
veszélyeztető kórokozók-
nak. A pázsit elszíneződik 
vagy akár ki is pusztulhat. 
A fűszellőztetést tavasszal 
és ősszel ajánlott elvégezni, 
frissen vágott fű után. A 
gyepgondozás elengedhe-
tetlen része a talajlazító 

munkálatok elvégzése is. A 
talajlazítás célja, hogy a fű 
gyökeréhez friss oxigén jus-
son. A talajlazító hengerén 
kések találhatóak, melyek a 
talajban 2-3 cm mélyen füg-
gőlegesen átvágják a sűrű 

gyökérzetet, ezzel lazítva a 
pázsitot és teret engedve az 
oxigénnek és a friss hajtá-
soknak. A talajlazítási mun-
kálatok elvégzésének aján-
lott időpontja megegyezik a 
gyepszellőztetés időpontjai-
val, így ezt is tavasszal és 
ősszel célszerű elvégezni.
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil: 0620/983-5948
E-mail: info@bauvill.com

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;
• meglévő ügyfélkör;
• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról is végezhető munka

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1480 Ft/m2-től
Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Meg lepetéscsapat marad-e az Érd?
1979. július 6.: az érdi lab-

darúgók százhúsz perces, 
drámai osztályozós csatá-
ban legyőzik a szokolyaia-
kat, és ezzel helyjegyet vál-
tanak a megyei bajnokság 
„vonatára”.

1979. szeptember 30.: va-
lószínűleg Érden sem remélt 
meglepetésre, a nyolcadik 
fordulót követően az újonc a 
táblázat élére áll!

1979. november 25.: a me-
gyei küzdelemsorozat „Not-
tingham-je” végül is a negye-
dik helyen zárja a szezont, 
mindössze két pont hátrány-
nyal a listavezető Dunai Kő-
olaj mögött.

Kellemes gond
És Érden azóta sem titkol-

ják: legfőbb vágyuk, hogy a 
tavaszi idény végén Tátraiék 
állhassanak a dobogó legfel-
ső fokára!

De lehet-e bajnok az újonc-
ból? Egei János, az érdiek 
mestere láthatóan gondter-
helten válaszol (ám bizo-
nyos, hogy ennél kelleme-
sebb gondja aligha lehetne!):

– A „konkurencia” rend-
kívül erős, de… az őszre, ta-
lán kicsit merészen is, húsz 
pontot terveztünk – és hu-
szonöt lett belőle! Most hu-
szonöttel számolunk, s ha 
ezúttal is sikerülne a túltel-
jesítés… Egy biztos: hu-
szonnyolc ponttal miénk le-
hetne az aranyérem!

A meglepetéscsapat, min-
denesetre, csöppnyi lazítás 

nélkül hagyja maga mögött 
az újabb és újabb edzésnapo-
kat. A felkészülést január 
30-án kezdték, és 19-én már 
megvívták az első „hócsa-
tát”: a Budapest I. osztályú 
MEDICOR együttesével ta-
lálkoztak, és gólgazdag mér-
kőzésen 4–3-as vereséget 
szenvedtek. Az összecsapás-
nak külön érdekességet köl-
csönzött, hogy a MOM csapa-
tából igazolt újonc érdi csa-
tár, Mészáros, két gólt is 
szerzett. Nem rossz bemu-
tatkozás!

Tizenhatan
Egei János edző egyéb-

ként tizenhat tagú kerettel 
látott munkához. A névsor: 
Fellegi (kapus), Kiss Cs., 
Horváth, Várnai, Zimány 
(védők), Balogh, Vitkó, Tát-
rai, Szebeni (középpályá-
sok), Pauli, Kapa, Tóth, Witt-
mann, Berényi, Mészáros 
(csatárok). A tizenhatodik 
labdarúgó a középpályás 
Csirkovics, aki hivatalosan 
még a Dunakeszi játékosa, 
de átigazolási lapjára napo-
kon belül pecsét kerül.

A tizenhat fiút, mellesleg, 
távolról sem irigyeljük. Egei 
János jóvoltából – tél ide, tél 
oda – alaposan izzadniuk 
kell, és mindenre jut idejük. 
Csak a pihenésre nem! Az 
edző alaposan „betáblázta” 
a felkészülési időszakot: ta-
nítványai január 26-án a 
Honvéd Botond SE-vel, 30-án 
a KELTEX-szel, február 

1-jén a Vasas Izzóval, 20-án 
a Pénzügyőrrel játszanak 
edzőmeccset. És eközben 
részt vesznek a Mezőföld Ku-
pán is. A dunaújvárosi sport-
felügyelőség által kiírt mér-
kőzéssorozaton tizenkét 
csapat indul, három négyes 
csoportban. Az érdiek (oda-
visszavágó alapon) a Duna-
újvárosi Építőkkel, a Duna-
újvárosi Volánnal és az Ercsi 
Kinizsivel küzdenek majd a 
csoportelsőségért – hogy to-
vább játszhassanak: az éllo-
vasok vívják ugyanis a torna 
hármas döntőjét. S a listá-
nak még nincs vége: február 
24-én Vácdukára látogat az 
együttes, ahol az MNK-beli 
kilencven perc során aligha 
számíthat sétagaloppra.

Játékba lendülni
De hát éppen ez a cél: mi-

nél több játékkal – játékba 
lendülni, az őszi formát át-
menteni a tavaszi szezonra 
is. Nagy feladat, de minden-
képpen kötelező lecke.

Mert hiszen most már egy 
bajnokesélyes együttesről 
van szó!

Hegyi Iván
Pest Megyei Hírlap  

1980. jan. 24.

Urbán LászLó – sajtótükör
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAMOK
KAKTUSZKIÁLLÍTÁS ÉS -VÁSÁR
Az érdi Kern Péter Kaktuszkör szer-
vezésében
A belépés ingyenes.
Április 1–2-án, szombat-vasárnap 10–18 
óráig

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Április 8-án, szombaton 9–12 óráig

MŰSORVÁLTOZÁS!
Felhívjuk színházbérlettel rendelkező 
látogatóink figyelmét, hogy az április 

23-ra meghirdetett Lépjünk olajra című 
előadás technikai okok miatt elmarad. 
Helyette a Bál a Savoyban című operett 
kerül bemutatásra! Szereplők: Gregor 

Bernadett, Egyházi Géza, Mádi Piroska, 
Köllő Babett, Várkonyi András,  

Juhász Illés, Göth Péter

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Ünnepi gyermekrajzpályázat
Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójának tiszteletére hirdetett 
pályázat kiállítása
Megtekinthető április 5-ig

Ízek, illatok, fények
Halmos Mónika és Vass András fotókiállí-
tásának megnyitója
Közreműködik Halmos Gábor zongorán
Április 7-én, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Továbbhasznosításra fel!  
UPCY ökodesign
Zalabai Csilla kiállítása
Megtekinthető április 11-ig

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
Eligazodás az életben kártya segít-
ségével
Előadó Ressinka Eszter
Április 3-án, hétfőn 17 órától

KERTBARÁT KÖR
„Medvehagyma Túra”
Indulás a művelődési központ parkolójá-
ból. Előzetes jelentkezés szükséges 5-én 
20 óráig! Tel.: 06 30 5494 230
Április 7-én, pénteken 8 órától

DUNA-ART FOTÓKLUB 
A klasszikus portré megvilágítási 
fajtái
„Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 11-én, kedden 18 órakor

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Költészet napja
Arany János művei születésének 200. év-
fordulója alkalmából
Április 13-án, csütörtökön 15.30 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és  

a kocsiszín rendezvényekre 
bérbe vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
PROGRAM
Magyar költészet napja
„Törésteszt” – találkozó Szabó T. Annával
Április 5-én, szerdán 17 órakor
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
A francia irodalom gyöngyszemeiből
Április 3-ig
KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Levelek József Attilához – Kiss Gyöngyi 
Zsuzsánna absztrakt festményei
Megtekinthető április 18-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Április hónapban
BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak  
kb. 7 hónapos kortól 3–4 éves korig
Március 31-én, pénteken 10 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Állatok és természet a zenében
Április hónapban
IDEGEN NYELV
Angol nyelvű társalgási klub
Április 3-án, hétfőn 18–19.30 óra

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

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
VERNISSZÁZS
Természetes szépségek
Kércz Tibor fotóművész természetfotó-
kiállítása
Megnyitja és tárlatvezetést tart Eifert 
János fotóművész. Közreműködik Kércz 
Viktor gitáron
Március 31-én, pénteken 18 órakor

SZEREPLŐK:
Gregor Bernadett
Egyházi Géza
Várkonyi András
Mádi Piroska
Köllő Babett
Juhász Illés
Göth Péter

SZÍNHÁZBÉRLET
2017 TAVASZ

LET
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vasárnaponként 15 órakor

BÁL A SAVOYBAN

Egy évig tartó nászútjáról nizzai
otthonába érkezik az egymást
rajongásig szerető álompár, Henry
és Madeleine. Idilljüket azonban
megzavarja a férj előző szerelmének
levele: a márki olyan váltót írt alá
Tangolita brazil táncosnőnek, amely
egy bármikor beváltható éjszakai
együttlétről szól, és ezt a tartozást
a temperamentumus művésznő
most a Savoy Hotel nagyszabású
bálján óhajtja behajtani. A feleség
gyanút fog: álarcban, könnyűvérű
hölgynek öltözve követi férjét, ahol
ő is veszélyes kalandba sodródik egy
ügyvédbojtárral...
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Április 3., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 2016–2017. évi labdarúgó- 
 bajnokság
 Érdi VSE–TARR Andráshida SC
21:40 Élő örökségünk  4/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  Bibliai szabadegyetem    

90/39. 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

Április 4., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Magyar Jazz Ünnepe
 Kéknyúl
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:50  Műábránd 
22:05  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 FTC Rail Cargo Hungaria–Érd (ismétlés)
23:35 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:50 Híradó
  0:05 Tűzijáték

Április 5., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

90/40. rész 
21:00 50 éves a lukin Zeneiskola
  Jubileumi hangverseny 
23:15 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:45 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
   0:00 Híradó
   0:15 Tűzijáték

Április 6., CsÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 92. rész
20:00  2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
  Érdi VSE–TARR Andráshida SC (ismét-

lés)
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

Április 7., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kányadombi indiánok
 játékfilm
20:25 sztárportré 92. rész 
20:55 Műábránd 
21:10 Mintha nem otthon lennénk 

 dokumentumfilm
22:50 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20 Mozgás
 sportmagazin
23:50 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05  Híradó
  0:20 Tűzijáték

Április 8., sZOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 68. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 50 éves a lukin Zeneiskola
  Jubileumi  hangverseny  
23:15  Bibliai szabadegyetem    

90/40. rész 
  0:15 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:45 Tűzijáték

Április 9., 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 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm  
22:40 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:10 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása  
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00  A tudomány mai állása 

ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang  

Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!
Érd MJV hatályos településrendezési eszközei – 56/2016. (III. 24.) számú 
határozattal megállapított Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. 
(III. 31.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), illetőleg 
annak Szabályozási Terv melléklete (SZT) – több részterületet érintő mó-
dosításáról a 84/2016. (IV.28.) és a 184/2016 (VII.27.) számú határozataival 
döntött az Önkormányzat Közgyűlése.

A módosítás folyamata, egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (kormányrendelet) eljárásrendje szerint 
zajlik. 

A tervmódosításról a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szer-
vezetek ún. előzetes tájékoztatása 2016. szeptember 8–október 3. között 
zajlott a partnerségi egyeztetésről szóló 80/2013. (III.28.) számú határozat 
szabályai szerint. 

Amint azt előzetes tájékoztatónkban is jeleztük, most is kihangsúlyozzuk, 
hogy a módosítások jelentős része összefüggésben van az 1504/2015. 
(VII.23.) Korm. határozathoz kapcsolódó Modern Városok Program egyes 

projektelemeivel, valamint megjelennek azok a módosítási, pontosítási 
szándékok is, amelyeknek igénye a hatályos településrendezési eszközök 
alkalmazása során körvonalazódott. 

A tervezés folyamata során két részterület – az előzetes tájékoztatóban 1. 
és 2. számmal jelölt, Sóskúttól Érd közigazgatási területéhez került terüle-
tek és a tervezett gazdaságfejlesztési terület a 7. sz. főút és M6 autópálya 
között – kikerült a módosítás köréből.

Tájékoztatom Önöket, hogy elkészült az érintett területekre vonatkozó TSZT, 
HÉSZ és SZT módosításokat tartalmazó ún. véleményezési dokumentáció. A 
dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport-
ban (Alsó u. 1., II. emelet 209. iroda) és letölthető a város honlapjáról, a 
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod 
helyről. A dokumentációra vonatkozó, indoklással ellátott véleményüket, 
észrevételüket 2017. április 20-ig várjuk Érd MJV Polgármesteri Hivatalnak 
címezve – 2030 Érd, Alsó u. 1. – vagy a Főépítész Csoportnak elektroniku-
san megküldve a foepitesz@erd.hu e-mail címre.

Segítő közreműködését megköszönve:
 T. Mészáros András polgármester

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Érdi Szivárvány Óvoda

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: 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.
Amunkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Hegesztő u 2–8.
Abeosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben fog-
laltak alapján a vezetői feladatok ellátása.
Az intézmény törvényes működésének biz-
tosítása, a pedagógiai munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabá-
lyokban előírt munkáltatói jogok gyakorlá-
sa.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmene-
teli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő vég-
rehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet, valamint Érd Megyei Jogú
Város fenntartásában működő köznevelési
intézményekben foglalkoztatott közalkal-
mazottak juttatásainak szabályairól szóló
35/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet

vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi végzett-

ség;
• pedagógus-szakvizsga keretében

szerzett intézményvezetői szakkép-
zettség;

• legalább öt év pedagógus-munkakör-
ben vagy heti tíz tanóra vagy foglalko-
zás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szak-
mai gyakorlat;

• a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakör-
ben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;

• cselekvőképesség, büntetlen előélet,
és annak igazolása, hogy nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglal-
koztatástól 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 ira-
tok, igazolások:
• szakmai önéletrajz;

• az intézmény vezetésére vonatkozó
program;

• a végzettséget, szakképzettséget ta-
núsító okiratok egyszerű másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak meg-
kéréséről szóló postai feladóvevény
másolata;

• hozzájárulás a személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggésben tör-
ténő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat
arról, hogy a pályázati elbírálásban
résztvevők a pályázati anyagot megis-
merhetik és abba betekinthetnek;

• nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról;

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: a beosztás legkorábban 2017. au-
gusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 24. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Körmöczi
Józsefné nyújt, a 06-23-522-345-ös tele-
fonszámon. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 2017/3/3943/14, valamint a
beosztás megnevezését: óvodapedagógus,
intézményvezetői megbízással.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei

Jogú Város Önkormányzat címére

történő megküldésével (2030 Érd,
Alsó utca 1.);

• személyesen Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán Irodá-
ján (2030 Érd, Budai út 8.).

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a pályázó intézményvezetésére vonat-

kozó programja átadásra kerül har-
mincnapos határidővel az intézmény
nevelőtestülete, illetve a Nemzeti
Pedagógus Kar illetékes területi szer-
ve részére;

• a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül, a ki-
nevezési, 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 mel-
lékletekkel együtt kettő nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a helyi sportról 
és sporttevékenység támo gatá
sáról szóló 2007/12. (III.26.) 
önkormányzati rendelete alap
ján pályázatot hirdet a sport
szervezetek támogatására elkülö
nített összeg elnyerésére, illetve 
célirányos felhasználására.
Pályázat célja: A városban műkö
dő sportszervezetek munkájának, 
illetve sporteseményeinek, rendez
vényeinek támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be: 
Érd Megyei Jogú Város közigazga
tási területén működő, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény alapján 
létrehozott, és érdi székhellyel 
nyilvántartásba vett sportszerveze
tek, amelyek tevékenységük révén 
megfelelnek a sportról és a sport
tevékenység támogatásáról szóló 
12/2007. (III.26.) önkormányzati 
rendeletben, valamint a sportkon
cepcióban megfogalmazott feltéte
leknek, támogatási elveknek.

A benyújtott pályázatnak tar-
talmaznia kell:
•	 a kérelmező pontos meg

nevezését, képviselőjének 
nevét, címét;

•	 a sportolók létszámát;
•	 a kérelmező előző évi 

működésének hitelesített, 
egyszerűsített pénzügyi 
beszámolóját (mérlegét), 
sportszakmai adatait;

•	 a tárgyév tervezett költség
vetését, versenynaptárát, 
éves programját;

•	 az illetékes bíróság nyilván
tartásba vételt elrendelő 
jogerős végzésének máso
latát;

•	 a kérelmező bankszámlaszá
mát, adószámát;

•	 az igényelt támogatás nagy
ságát;

•	 a pályázati összeg szükséges
ségének részletes szakmai 
indoklását, saját tervezett 
bevételeket;

•	 egyéb támogatásokat;
•	 a 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállá
sáról vagy annak hiányáról 
szóló nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési 
támogatásban az a sportszervezet 

részesülhet, amely (amennyiben 
volt ilyen) elszámolt az előző 
évben kapott támogatással, 
illetve nincs a helyi önkormányzati 
adóhatóság, valamint a Nemzeti 
Adó és Vámhivatal hatáskörébe 
tartozó lejárt köztartozása, vagy 
köztartozását folyamatosan, az 
előre meghatározott törlesztő
részlettel teljesíti. Ennek tényét 
a pályázónak a fenti hatóságok 
által kiállított, hatvan napnál 
nem régebbi közokirattal vagy a 
köztartozás fenn nem állása, illetve 
törlesztése tekintetében tett 30 
napnál nem régebbi közjegyzői 
okiratba foglalt nyilatkozatával kell 
igazolnia. 
A sportszervezet köteles éves pénz
ügyi tervet készíteni, megtervezni 
az önkormányzati támogatás fel
használásának módját, mely összeg 
más célra nem használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályá
zó sportszervezet alapszabályát, 
a sportban elért eredményeit, a 
tagok számát és a sportban foglal
koztatottak számát. 
A támogatást igénylő sportszer
vezet önkormányzati tulajdonú 
ingatlan használata esetén köteles 
az ingatlan fenntartásával és fel
újításával kapcsolatos költségeket 
külön megnevezni és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti 
bontásban, feladatmeghatározás
sal igényelhető.
Önkormányzati költségvetési 
támogatás a következőkben 
meghatározott követelmények 
teljesítése esetén igényelhető. 
Az igénylő:
•	 Magyarországon bejegyzett 

nemzeti sportszövetségek 
egyikének tagja, és az általuk 
szervezett versenyrendszer
ben szerepel, melyet az adott 
nemzeti sportszövetség által 
kiállított igazolással bizonyít;

•	 a Sportszövetség működé
se megfelel a sportról szóló 
2004. évi I. törvény, valamint 
a sport területén képesítés
hez kötött tevékenységek 
gyakorlásához szükséges 
képesítések jegyzékéről szóló 
157/2004. (V. 18.) Korm. ren
delet előírásainak.

Előnyt élvez az a pályázó, aki 
nagyobb számban foglalkoz-
tat munkavállalóként sport-

szakembert, edzőt, valamint 
minél nagyobb óraszámban 
tart sportfoglalkozásokat, to-
vábbá rendszeresen részt vesz 
városi sporteseményeken, 
versenyeken, tömegsportren-
dezvényeken, illetve akinek 
tevékenysége ilyen események 
szervezésére is kiterjed.
A pályázatot az önkormányzat által 
kibocsátott adatlap pontos kitölté
sével és a mellékletek csatolásával 
kell a Sport és Ifjúsági Bizottság 
címére zárt borítékban az Ügyfél
szolgálaton leadni.
A beérkezett pályázatokat a Köz
gyűlés Sport és Ifjúsági Bizottsága 
véleményezi és dönt a támogatás 
mértékéről.

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje: 2017. év március hó 31. 
Elbírálás: 30 napon belül.
A pályázók a döntést követően 
írásos értesítést kapnak. A tá
mogatásban részesített pályázók 
jegyzéke az Érdi Újságban és az Ön
kormányzat honlapján közzétételre 
kerül.
Az elnyert támogatás célirányos 
felhasználása érdekében az Önkor
mányzat a pályázókkal támogatási 
szerződést köt. A támogatás fel
használását és a program megva
lósítását az Önkormányzat a szer
ződésben meghatározott módon 
ellenőrzi.
A sportegyesület a támogatás ösz
szegének felhasználásáról legké
sőbb a támogatást követő év már
cius 31éig köteles elszámolni és 
szakmai beszámolót készíteni. Az 
elszámolás és szakmai beszámoló 
elfogadásáról a bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzí
tett céltól eltérő felhasználás vagy 
a feladat teljesítésének elmaradása 
esetén a támogatás azonnal meg
szüntethető, illetve a támogatás 
összegét vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos to-
vábbi felvilágosítást a Polgár-
mesteri Hivatal sportreferense 
ad.
A pályázati űrlapok a Polgár-
mesteri Hivatal sportreferen-
sénél vehetők át vagy letölt-
hetők az érdi honlapról (www.
erd.hu).

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT
SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

TÁJÉKOZTATÓ
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az 
olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendel-
kező sportolókat, parasportolókat.
Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város köz
igazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indul
nak kvalifikációs tornákon.

A kérelemhez mellékelni kell:
•	 a sportoló sportszakmai önéletrajzát
•	 igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. év április hó 14. nap.
A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatá
nak Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, pa
rasportolóval külön támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a támo
gatás elszámolásának szabályait.
A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata
lának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen vagy telefonon a 
0623/ 522300/ 212 melléken.

SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

FELHÍVÁS
AZ ÉRDI SPORT DÍJRA

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 13. § 
(1) értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifej
tett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért 
azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény 
mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.
A díj az országos sportnap alkalmából, a Közgyűlés májusi ülésén kerül 
átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot.
A Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyek
re!
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodáján kell benyújtani (Érd, Budai út 8.).
A benyújtás határideje: 2017. április 14.
 Sport és Ifjúsági Bizottság

FELHÍVÁS
„AZ ÉV CSALÁDJA DÍJ” ODAÍTÉLÉSÉRE

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjak
ról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) számú önkormányzati ren
delet 12. § (1) bekezdése szerint az „Év Családja Díj” annak az Érden 
élő családnak adományozható, amelynek tagjai mindennapi életükkel, 
munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtag
jaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a 
város közössége elé.
Az Év Családja Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz 
javaslatot figyelembe véve az ÁgaBoga Nagycsaládosok Érdi Egyesüle
te, a polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil 
szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok javaslatát. Az elismerések 
adományozásáról a Közgyűlés az áprilisi ülésén dönt.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani (2030 Érd, 
Budai út 8.).
Benyújtási határidő: 2017. április 10.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a„Közszolgálati tisztviselőkről szóló”2011. évi CXCIX. törvény 1( § .45( bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉrdMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pályázati Csoport,

PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTŐ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony
időtartama: határozott idejű
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján amunkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: 1.
sz. melléklet.
Ellátandó feladatok:
• közreműködés a pályázatok

előkészítésében, megírá-
sában, benyújtásában, a
hatályos pályázati szabályzat
szerinti koordinációs felada-
tok ellátása, közreműködés a
nyertes pályázatok lebonyo-
lításában, elszámolásában,
teljes körű projektmenedzs-
ment feladatok ellátása;

• a csoport feladatkörét érintő
projektek részletes költség-
vetésének készítése, figye-

lemmel kísérése és az ehhez
kapcsolódó elszámolások
készítése;

• kapcsolattartás különösen
az alábbi szervekkel: irányító
hatóságok, közreműködő
szervezetek, minisztériumok,
egyéb települések, regionális
és kistérségi szervezetek;

• közreműködés a város fejlesz-
tési programjainak kidolgozá-
sában és végrehajtásában;

• a csoport feladatkörével kap-
csolatos közgyűlési, bizottsági
előterjesztések előkészítése és
a döntések végrehajtásában
való közreműködés.

Jogállás, illetmény és jutta-
tások: a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra
a„Közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló”2011. évi CXCIX.
törvény, valamint Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Köz-
szolgálati Szabályzat rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett

gazdaságtudományi, társada-
lomtudományi, művelődés-
szervezői szakképzettség;

• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• közigazgatási szakvizsga;
• angol, vagy német nyelvből

legalább középszintű nyelv-
tudás;

• Európai Uniós és hazai pá-
lyázatok területén szerzett
jártasság;

• közigazgatásban, projektme-
nedzsment területén szerzett
gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémameg-

oldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli

kifejezőkészség,

• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.( Korm.

rendelet 1. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz,

• motivációs levél,
• végzettséget igazoló bizo-

nyítvány, oklevél egyszerű
másolata.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: 2017. április 18.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 07. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Csehné Szrnka
Hortenzia csoportvezető nyújt, a 06
23 522 300/206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton a pályázatnak

Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére
történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1-3.(.

Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
14/3943/4/2017., valamint
a munkakör megnevezését:
pályázat előkészítő.

• személyesen dr. Kertész Or-
solya, Bartos Beatrix részére,
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Személyzeti
Csoport, Pest megye, 2030
Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. április 16.
Amunkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv.

42. § (1( bekezdése szerinti
három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyít-
vány;

• a kinevezés határozott időre
szól, 6 hónapos próbaidő
kikötésével.

45
83
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Csa tornázás: év végéig tart az elszámolás
Az ország egyik legnagyobb környezetvédelmi beruhá-
zása volt az érdi-diósdi-tárnoki csatornázás, amely Ér-
den 17 ezer háztartást érintett. A beruházás lezajlott, a 
város gyakorlatilag teljes egészében csatornázottá vált, 
ami jelentősen növelte az ingatlanok értékét. Elkezdő-
dött az elszámolás időszaka, ami az év végéig véget ér-
het. Interjú Simó Károly alpolgármesterrel.

– Hogyan zajlik az elszá-
molás a társulati tagokkal és 
mikorra érhet véget?

– Amint arról a tavaly év 
végi közleményből értesül-
hettek a társulati tagok, az 
elszámolási eljárás 2016 ok-
tóberében elkezdődött és 
várhatóan 2017 év végéig 
tart. Ez egy többlépcsős fo-
lyamat. Először az OTP La-
kástakarékkal le kell zárni a 
közel tízezer lakástakarék-
pénztári (LTP) szerződést. 
Ez a folyamat 2016 novem-
berében kezdődött el, ekkor 
járt ugyanis le az a 8 év, 
ameddig a lakástakakarék-
pénztári (LTP) szerződések 
esetén fizetni kellett a meg-
takarítást. A törvény szerint 
három hónap a kiutalási idő-
szak. Ebben az időszakban 
minden érintett társulati tag 
kapott egy „kiutalási leve-
let” az OTP-től, amelynek 
kiküldését szintén a törvény 
írja elő. Az OTP 2017 márciu-
sában jelezte, hogy kb. há-
romezer szerződést sikerült 
lezárni. Ezek azok a szerző-
dések, ahol a 8 év alatt idő-
ben és rendszeresen érkez-
tek a befizetések. A társulat-
ra engedményezett, érde-
keltség i eg ységenként 
236 000 Ft fölötti részt ezek-
ben az esetekben már vissza 
is utalták az érintetteknek. 
Ezt követően az OTP elkezd-
te lezárni azokat az LTP 
szerződéseket is, amelyekre 
nem a teljes összegben vagy 
nem az elvárt rendszeres-
séggel fizették be a 8 év alatt 
a hozzájárulásokat. Mintegy 
hétezer ilyen szerződés van, 
ezeket várhatóan májusig le-
het lezárni. Amint ez meg-
történt, az Érdi Csatornamű 
Társulat minden egyes tár-
sulati tag számára el tudja 
készíteni a részletes elszá-
molást: mennyit fizetett be a 
társulati tag, ebből mennyi 
lett átutalva az LTP-hez, 
mennyi kiutalás érkezett be 
onnan a szerződés lezárása 
során. Szintén ekkor derül 
ki az egyenlegből, hogy van-
e túlfizetés vagy elmaradás 
az adott társulati tagra vo-
natkoztatva. Ha ezek az 
egyedi elszámolások meg-
történtek, akkor lehet majd 

pontosan tudni, hogy összes-
ségében a társulati tagok 
együtt mennyi érdekeltségi 
hozzájárulást fizettek be 
2008 óta. Becslések vannak, 
de a pontos összeg ekkor és 
ez alapján derül majd ki. Ezt 
összevetve azzal, hogy meny-
nyivel kellett hozzájárulni 
az Érd és Térsége Szenny-
vízelvezetési Program EU-s 
vagy állami támogatásból 
nem fedezett részéhez, ki fog 
derülni a hivatalos elszámo-
lási eljárásban, hogy ponto-
san hogyan állunk. Várható-
an a törvény által előírt el-
számolási eljárás 2017 végé-
ig megtörténik, amikor meg-
szűnik a társulat és az admi-
nisztrációt átveszi az önkor-
mányzat. Jelenlegi becslé-
sünk szerint egyébként min-
den társulati tag, aki teljes 
egészében befizette a hozzá-
járulást, visszakap majd bi-
zonyos összeget.

– Mennyi pénz jár vissza 
pontosan a társulati tagok-
nak?

– Ezt egyedileg lehet meg-
mondani és május végéig de-
rül ki egészen pontosan. Az, 
hogy az egyes társulati ta-
gok mennyit kaphatnak visz-
sza, sok mindentől függ. Pél-
dául attól, hogy teljes egé-
szében befizette-e, vagy ha 
részletekben fizette be, min-
dig határidőre fizetett-e. Et-
től függött sok esetben 

ugyanis az állami támoga-
tás az LTP szerződéseknél. 
Az alapösszeg attól is függ, 
hogy az elszámolási eljárás 
során, amit a törvény ír elő, 
mekkora lesz az az összeg, 
amit együttesen a társulati 
tagok nevében az Érdi Csa-
tornamű Társulat át kell ad-
jon a beruházás céljaira az 
önkormányzatnak. Amikor 
indult a beruházás, termé-
szetesen voltak becslések 
(akkor kb. 4,2 milliárd forin-
tot becsültek). A becslésnél 
figyelembe vették azt is, 
hogy mindig, mindenhol van 
valamennyi százalék, ame-
lyet adók módjára sem lehet 
behajtani évek alatt sem. De 
a beruházás megvalósítása 
során – 8 év alatt – is sok jog-
szabályi változás történt, 
elég például, ha a házi át-
emelőkre gondolunk. Míg az 
indulásnál ezzel nem kellett 
számolnunk, azaz 2008-ban 
a jogszabály azt írta elő, 
hogy ez az érintett ingatlan-
tulajdonosok költsége lesz, a 
műszaki átadás előtt pár 
nappal 2013-ban változott a 
jogszabály, így a beruházás 
részévé vált ezek beszerzése 
és telepítése is. Ez önmagá-
ban több száz millió forinttal 
növelte a beruházáshoz 
szükséges önrészt, mert 
ezeket az EU nem finanszí-
rozta. De a beruházás meg-
valósítása során derültek ki 
egyéb kötelezően megvalósí-
tandó beruházások is (pl. a 
csatornavédelem okán vízel-
vezetési, útburkolat-megerő-
sítési munkák), amelyek 
szintén az önrészt növelték. 
Ezek elszámolása a beruhá-
zóval folyamatban van, és 
hamarosan beszámolunk a 
nyilvánosság előtt is róla.

– Az LTP fizetők állami tá-
mogatást és kamatokat kap-
tak a lakástakarék-pénztári 
szerződésükre, kb. 60 000 Ft 
értékben. Ezzel mi fog tör-
ténni?

– Amint azt 2008-ban, az 
indulásnál is a helyi sajtóban, 
lakossági fórumokon, szemé-
lyes találkozásnál elmond-
tuk, akik egy összegben nem 
tudták vagy nem kívánták 
befizetni a 250 000 Ft-ot, 
azok számára kidolgoztunk 
egy olyan pénzügyi konstruk-
ciót, amely egy lakástakarék-
pénztári szerződéssel oldja 
meg a részletfizetést. Ez rövi-
den az jelenti, hogy a részle-
tekben fizetők kb. 250 000 Ft-
ot fizettek be a társulathoz, 
de nem kellett kamatot fizet-
ni, mint máshol szoktak, mert 
a lakástakarék-szerződéshez 
kapott állami támogatás és 
kamat fedezte a részletfize-
tés költségeit. Azt az össze-
get, amely a részletekben fi-
zetőkre esik, a társulás egy 
banki hitelnek megfelelő köt-
vénykibocsátással teremtette 
elő. Ennek kamatai vannak, 
ami bármilyen kedvező ka-
matozású is, de így is több 
mint 300 millió Ft kamatot 
kellett eddig fizetni.

– Mennyibe került a társu-
lat működése?

– Amint arról minden év-
ben a helyi sajtóban is be-
számoltunk, az Érdi Csator-
namű Társulat évente kb. 
50–60 millió Ft-ból gazdál-
kodott. Ez a költség az ügy-
félszolgálati iroda fenntar-
tását és az itt dolgozó mun-
katársak bérét, a banki díja-
kat (beszedések, utalások, 
postai csekkek stb.), a tagok-

kal való levelezést, könyve-
lést jelentette. Köszönet illeti 
a társulat tisztségviselőit, a 
küldötteket, az intézőbizott-
ság és az ellenőrző bizottság 
tagjait, akik kilencedik éve 
társadalmi munkában, tisz-
teletdíj nélkül végzik mun-
kájukat. Az ő önkéntes mun-
kájuk nélkül nem valósulha-
tott volna meg az ország 
egyik legnagyobb környe-
zetvédelmi beruházása, 
amely teljes egészében csa-
tornázottá tette a várost.

– Mikor kerülhet sor újabb 
tájékoztatásra?

– Most az OTP-vel való el-
számolás folyik, a következő 
szakasz az elszámolásban 
2017 májusában lesz.

– Miért terjesztik a közös-
ségi médiában néhányan, 
hogy nem lesz elszámolás?

– A HVG című hetilapban 
megjelent egy hazug állítás, 
amellyel kapcsolatban már 
helyreigazítással éltünk. 
Évek óta azt mondjuk – és 
ennek a lap újságírója is utá-
nanézhetett volna, ha jó 
szándékkal, de legalábbis 
objektíven akart volna írni –, 
hogy forintra pontosan min-
dennel el kívánunk számol-
ni, ha annak eljött az ideje. 
Amint a fenti ütemezésből is 
látható, előbb azt kell ponto-
san megtudni, hogy mennyi 
pénz folyt be, utána lehet az-
zal el is számolni. Vagyis a 
program lezárása során 
minden forinttal pontosan 
elszámolunk és minden 
egyes forintot, ami visszajár, 
vissza fogunk fizetni azok-
nak, akik azt befizették.

QQ ÁdÁm Katalin

Simó Károly: előbb azt kell pontosan megtudni, hogy mennyi pénz 
folyt be, utána lehet azzal el is számolni

Alsóerdősor utca a csatornázás után  (Fotó: Boros Sándor)
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Nye lvvizsga a Gárdonyiban
Ezentúl Érden, a Gárdonyi iskolában is letehető az 
angol nyelvvizsga, és nem csupán az ide járó diákok-
nak, hanem külsős jelentkezőknek is.

A Gárdonyi iskola és a 
BPerfect Nyelvstúdió 
együttműködésének kö-
szönhetően akkreditált 
nyelvvizsgahellyel gazda-
godott Érd. A két intézmény 
együttműködésére azért 
volt szükség, mert a szigorú 
akkreditációs feltételeknek 
csak így, együtt tudtak 
megfelelni.

– A LanguageCert akkre-
ditált, nemzetközileg elis-
mert, érettségihez, felvéte-
lihez beszámítható angol 
nyelvvizsga. Előnye, hogy a 
gyakorlati nyelvtudásra he-
lyezi a hangsúlyt; nem el-
vont tudást vár, hanem a 
hétköznapi kommunikáció-
ra épít – mondta lapunknak 
Bakos Petra, a nyelviskola 
ügyvezetője, hozzátéve: az 
írásbeli vizsgán megenge-
dett az egynyelvű, nyomta-
tott szótár használata, szó-
belin pedig tanár-diák pár-
beszéd zajlik.

– A szóbeli nyelvvizsgán 
a Gárdonyi iskola két taná-
ra, valamint a nyelviskola 
oktatói működnek közre, a 
vizsgázó teljesítményét 
azonban nem ők értékelik, 
hanem a külföldi nyelv-
v izsgaközpont, amely 
megkapja a felvett anyagot 
– jegyezte meg Bakos Pet-
ra, hozzátéve: annak a 
vizsgázónak, aki mind a 
négy vizsgarészen leg-
alább 50–50 százalékos 
eredményt ér el, már sike-
res lesz a nyelvvizsgája.

– Az első vizsgát a Gárdo-
nyi iskolában május 20-án 
tartjuk, erre április 28-áig 
lehet jelentkezni. Az ered-
ményt legkésőbb 30 napon 
belül visszaküldik, így a 
2017-es felvételibe még be-
leszámíthat – hangsúlyozta 
az ügyvezető.

Pintérné Bernyó Piros-
ka iskolaigazgató lapunk-
nak elmondta: iskolájuk 
nemcsak azért nyer az 
együttműködéssel, mert a 
tantermeket a vizsga idejé-
re bérlik tőlük, hanem azért 
is, mert a diákok és az isko-
la nyelvtanárai nagyon so-
kat profitálhatnak belőle.

– Két kollégánk vizsgáz-
tató tanári képzésen vett 
részt, diákjainknak pedig 
nagy könnyebbség, hogy 
helyben készülhetnek fel és 
vizsgázhatnak – hangsú-
lyozta az iskolaigazgató, 
aki azzal zárta szavait: sze-
retnék, ha ez a lehetőség 
népszerű lenne a diákok 
között, és az iskola így is 
hozzájárulhatna ahhoz, 
hogy sikeres nyelvvizsgát 
tegyenek.

Természetesen nemcsak 
a diákok, hanem bárki je-
lentkezhet a nyelvvizsgára: 
a jelentkezéseket és az ösz-
szes, vizsgával kapcsolatos 
adminisztrációt a nyelvis-
kola intézi. Elérhetőségük, 
valamint a vizsgával kap-
csolatos összes tudnivaló 
megtalálható a Gárdonyi 
iskola honlapján. n Á. K.

Életre keltett történetek
Csaknem két évtizedes múltra tekint vissza a Gyermek-
könyvtár prózamondó vetélkedője, amit idén is a tavaszi 
versenyek programsorozat részeként szerveztek meg az 
általános iskolások számára. Összesen huszonöten áll-
tak a zsűri elé, hogy előadói képességeiket bizonyítsák.

A diákok teljesítményét 
két kategóriában értékelte a 
zsűri, amelynek tagjai Feke-
te Zoltán, az Érd Médiacent-
rum főszerkesztője, Nida 
Judit, a könyvtár igazgató-

helyettese és Örményi Esz-
ter könyvtáros voltak. A 
résztvevők szabadon vá-
laszthattak nekik tetsző me-
sét, elbeszélést vagy regény-
részletet.

– A versenyzőktől elsősor-
ban azt vártuk el, hogy a 
korosztályukhoz, egyénisé-
gükhöz illő szöveggel lépje-
nek elő, s ne csak felmondják 
a betanult részletet, hanem 
értsék is a szöveget – mond-
ta lapunknak Nida Judit, 
hozzátéve: fontos szempont 
volt még, hogy a fellépő is él-
vezze azt, amit előad.

Fekete Zoltán az ered-
ményhirdetés során a vetél-
kedő valamennyi résztvevő-
jét megdicsérte, kiemelve: 
nem kevés bátorság és el-
szántság kellett ahhoz, hogy 
közönség elé kiállva mond-
ják el a szöveget úgy, hogy 
élvezettel és érdeklődéssel 
hallgassák őket.

Kenéz Martina, a Bolyai 
Iskola nyolcadikosa elárul-

ta, hogy először vett részt a 
prózamondóversenyen és 
meglepően erős mezőnnyel 
találkozott. Szerinte min-
denki kiválóan felkészült 
volt, így, ha értékelnie kellett 
volna, nehezen tudott volna 
rangsort felállítani.

A hatodikos Medveczki 
Kata viszont boldogan vette 
át a felsősök mezőnyében a 

Kis Botond Farkassal meg-
osztott első díjat. Mint meg-
tudtuk, már kisiskolás korá-
tól kezdve, szinte minden 
városi vers- és prózamondó-
versenyen részt vett és több-
ször ért el dobogós helye-
zést, s nemcsak olvasni sze-
ret, hanem a közönség elé is 
egyre rutinosabban áll ki.

Qn BÁlint Edit

EREDMÉNYEK
Alsó tagozat: 1. Lipták Tamás és Medveczki Máté; 2. Navra-
csics Lili és Páyer Ágoston; 3. Kozák Levente és Mozol Katalin. 
Dicséretben részesült: Markolt Hanna és Zólyomi-Zsirkai 
Amira.
Felső tagozat: 1. Kis Botond Farkas és Medveczki Kata; 2. Pát-
kay Réka és Szalma Borka; 3. Svingor Mihály. Dicséretben ré-
szesült: Moravecz Gergő.

Medveczki Máté Fekete Zoltántól, az Érd Médiacentrum vezetőjétől, 
lapunk felelős szerkesztőjétől vette át az első díjat

Érzések iskolája
A mese a legkiválóbb esz-
köz az óvodáskorú gyer-
mekek érzelmi intelligen-
ciájának fejlesztésére – 
szögezte le érdi előadásán 
az ismert pszichológus, 
egyetemi adjunktus, aki a 
március eleje óta zajló Óvo-
dai Szakmai Napokon a 
Tállya Tagóvoda vendég-
előadója volt a múlt héten.

Dr. Kádár Annamária el-
mondta, nagyon fontos a sa-
ját érzelmek felismerése és 
pontos megnevezése. Nem 
elég azt mondani, jól vagy 
rosszul érzem magam, ha-
nem azt is tudnom kell, hogy 
pontosan mit érzek: csaló-
dott, szomorú, dühös vagy 
épp boldog vagyok. A pilla-
natnyi érzéseket a gyere-
kekkel is tudatni kell, mert 
így tanulják meg megkülön-
böztetni, mikor, milyen ér-
zelmet váltanak ki belőlünk 
az adott élethelyzetek.

De nemcsak a saját, ha-
nem mások érzelmeinek fel-
ismerése és pontos megne-
vezése is fontos. A gyermek 
gondolkodása még egocent-
rikus, nem tud nézőpontot 
váltani. Az empátia érzése 
csak nagycsoportos korban 
alakul ki. Az érzelmi önsza-
bályozás pedig még felnőtt-
korban sem lesz teljes, hi-
szen mindenkinek akad 
olyan gyenge pontja, ami ér-
zelmi kitörést vált ki belőle. 
A gyermeknek azonban rop-
pant fontosak a keretek, 
mert ha nincsenek jól beha-
tárolható szabályok, az szo-

rongást vált ki belőlük. A 
határozott fellépésre tehát 
szükségük van, hogy tudják, 
meddig mehetnek el.

Fontos szem előtt tartani, 
hogy az érzéseknek komoly 
szerepe van az életünkben, 
hiszen a legtöbb döntésün-
ket érzelmi alapon hozzuk 
meg, akkor is, ha találunk rá 
racionális magyarázatot. Az 
érzelmek felismerését és 
megnevezését egy-egy adott 
helyzetben már az ötévesek-
nél kisebbekkel is el lehet 
kezdeni. Ilyen beszélgeté-
sekre kínál lehetőséget a 
gyakorlatban, ha például 
olyat tesz, amivel magára 
haragítja a felnőtteket.

A legkiválóbb érzelmiin-
telligencia-fejlesztő azonban 
a mese, amit ráadásul nem 
kell magyarázni, sem ele-
mezgetni, csak és kizárólag 
úgy elmondani, ahogy van! 
– mutatott rá Kádár Anna-
mária. Fontos, hogy legye-
nek olyan mesék, amelyeket 
nem könyvből olvas fel az 

óvó néni, hanem szóban 
mondja el, sőt a jelen esemé-
nyei is beépíthetők egy-egy 
mesébe, ám a mese hősei le-
gyenek élesen elválasztha-
tók, egyértelműen jó és rossz 
karakterűek, mert a gyere-
kek még nem ismerik fel az 
átmeneteket, számukra ki-
zárólag a fehér és a fekete 
létezik. Épp ezért nem kell 
félni a mesék negatív karak-
tereitől, mert a gyermekek a 
sárkányokba, a gonosz bo-
szorkákba vetítik ki a feldol-
gozatlan negatív élményei-
ket. Érdemes számukra biz-
tosítani a szabad játék lehe-
tőségét, amikor eljátszhat-
ják azokat a helyzeteket, 
eseményeket, amelyek nyo-
mot hagytak bennük, s ilyen-
kor játék közben előkerül-
nek a mesehősök. A pszicho-
lógus terapeuta szerint a 
mese ajándék, minden ma-
gyarázgatás nélkül kell ott-
hagyni azokat a kicsinyek 
szívében.

Qn BE

Dr. Kádár Annamária: a mese óriási ajándék, amit nem kell elma-
gyarázni, kielemezni, csak elmesélni úgy, ahogy van

Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

2017. április 3 - április 9.

Bajcsy Zs. út 125-127.
Kálvin tér 1.

49Ft

EXTRA AKCIÓ

Domestos 24H Plus tisztítószer
több illatban

750 ml 532 Ft/l

Piroska gyümölcsszörp
több ízben

0,7 l 641 Ft/l +ü 70 Ft

örp

449Ft

Talléros Trappista sajt

Ft/kg
1399

Magyar palackos tej
2,8% 1 l

A minőség garanciája.

Gyermelyi búzafinomliszt
1 kg

175Ft 119Ft

Mizse ásványvíz
dús, enyhe, mentes

1,5 l 33 Ft/l

ztítószer

399Ft

45
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58888
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Bub orékfújás kékben
Az autizmus világnapja alkalmából buborékfú-
jással egybekötött sétát szervez április 2-án az 
érdi Életfa Csoport.

A sajátos nevelési igé-
nyű és tartósan beteg 
gyerekek szüleinek ösz-
szefogásával létrejött, 
és nemrég egyesületté 
alakult csoport rend-
szeresen szervez olyan 
programokat, amelye-
ken nemcsak az SNI-s, 
illetve beteg gyermekek 
és családjaik, hanem 
minden érdeklődő részt 
vehet. Ilyen ez a vasár-
napi rendezvény is, amit 
Százhalombattán tarta-
nak.

Mint Tarsoly Anikó, 
a csoport egyik alapító 
tagja lapunknak el-
mondta, a közös kirán-
dulás a Régészeti Park 
elől indul, fél négykor. A 
társaság együtt sétál fel 
a közeli kereszthez, és 
természetesen – ahogy 
az esemény neve is mu-
tatja – lesz óriásbubo-
rék-fújás is.

– Ez az akciónk nem 
arról szól, hogy minél 
színesebb, nagyobb sza-
bású programot nyújt-

sunk, hanem az együtt-
létről és hogy közösen 
emlékezzünk meg az 
autizmus világnapjáról 
– tette hozzá Tarsoly 
Anikó.

Az ENSZ közel tíz 
esztendeje jelölte ki áp-
rilis másodikát az au-
tizmus világnapjának. 
Mag yarországon a 
szakmai szervezetek 
becslése szerint mint-
egy százezer ember él 
autizmus spektrumza-
varral. Rájuk hívja fel a 
figyelmet az autizmus 
világnapján a Ragyogj 
Kéken Kampány. Ennek 
keretében a világnap-
hoz csatlakozók kék fi-
gyelemfelkeltő motívu-
mokkal (ruházattal, ki-
világítással) irányítják 
a társadalom figyelmét 
az autizmusra. Az Élet-
fa Csoport ezért kéri a 
buborékfújással egybe-
kötött sétájuk résztve-
vőit, hogy ezen a napon 
ők is öltsenek kék színű 
ruhát. n Á. K.

Ovi-tudit nyert a Meseház
Tíz előadás, három bemutató 
és egy vetélkedő – ennyi fért 
bele a XIX. Óvodai Szakmai 
Napok háromhetes program-
sorozatába, amelyet az érdi 
óvodák rendeztek, hogy be-
mutassák egymásnak a jó 
gyakorlatokat és új ismere-
tekkel gazdagodjanak.

Idén is az óvónők játékos ve-
télkedőjével, az Ovi-tudival fe-
jeződtek be a három héten át 
tartó Óvodai Szakmai Napok. 
A múlt pénteki záró rendez-
vényt a Tusculanumi óvoda 
tartotta. A házigazda még egy 
meglepetést is tartogatott: a 
vetélkedő végén Bölöni Réka 
– akit gyermekelőadásairól 
nagyon jól ismernek az érdi 
óvodások – egy erdei mesét 
adott elő, kivételesen nem a 
gyerekeknek, hanem a pedagó-
gusoknak. A vetélkedőt idén a 
Meseház óvoda nyerte. Az 
eredményhirdetés után Simo-
nics Gabriella, a Szivárvány 
óvoda intézményvezetője, a 
szakmai napok programkoor-
dinátora kisorsolta a követke-
ző Ovi-tudi házigazdáját is: a 
jubileumi XX. Óvodai Szakmai 
Napok záró vetélkedőjét a Nap-
sugár óvoda szervezheti.

Simonics Gabriella az idei 
rendezvénysorozatot is érté-
kelte lapunknak.

– Ez alatt a három hét alatt 
minden érdi óvoda bemutat-
kozhatott egy-egy program-
mal. Volt olyan intézmény, 
amely előadást szervezett, vol-
tak bemutatók és kézműves 
foglalkozás is – mondta, ki-
emelve: a bemutatókon, elő-
adásokon elhangzottakból na-
gyon sokat profitálnak az óvo-
dapedagógusok, akik az elsa-
játított ismereteket fokról fok-

ra beépíthetik szakmai mun-
kájukba.

– Programjaink iránt nagy 
volt az érdeklődés: nemcsak 
érdi, hanem környékbeli óvó-
nők is eljöttek, és voltak olyan 
rendezvények, amelyen szü-
lők, illetve tanítók is részt vet-
tek. Annak idején a Tusculanu-
mi óvodából indult a kezdemé-
nyezés, ezért jövőre a jubileu-
mi szakmai napok megnyitója 
is ebben az intézményben lesz 
– zárta szavait az intézmény-
vezető. n ÁdÁm K.

Bölöni Réka (balra) bábelőadásába bevonta az óvó néniket is



optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Az akció március 15-től április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL

már 39.500 Ft-ért
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Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16 45
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ZUMBA
egy kicsit másképp!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik amozgást.

Bejelentkezés: 06-30/632-0917
Érd, Esküdt u. 4.

Péntekenként 10-11 óráig,
Csütörtökönként 17-18 óráig. 45
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OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!
TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ

SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!
KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
Áprilisban a tetőfóliákra 20% kedvezményt adunk az akciós

készlet erejéig a hirdetés felmutatása esetén!
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!
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LABDARÚGÁS

Küz deni akarásból jeles!
Minden pont és győzelem fontos, de amikor az éllovas 
látogat a tabella harmadik helyezettjéhez, amely úgy 
vágott neki a szezonnak, hogy fel akar jutni, akkor egy 
vendéggyőzelem hatványozott értékű.

A Tatabánya FC kizárása 
után a Magyar Labdarúgó 
Szövetségnél fellebbezett a 
szervezet döntése ellen, ám 
a tizenöt napos fellebbezési 
határidő lejárt, így az érdiek 
közvetlen riválisától, az ETO 
FC Győrtől hat pontot vettek 
el, s Limperger Zsolt együt-
tese meccs nélkül előrelé-
pett egy helyet a tabellán, 
tehát a Kaposvári Rákóczi 
FC az aktuális listavezetőt 
fogadta az NB III Nyugati 
csoportjának 24. körében.

A somogyiak rendkívül 
aktívan kezdtek, miután az 
első percekben kétszer is ki-
lépett egyetlen csatáruk, 
Mayer Milán, ám mindkét-
szer lesről tette ezt, majd az 
első negyedóra kapkodó érdi 
játéka után Kertész Ferenc 
több bravúrjára is szükség 
volt, hogy ne dőljön el a 
m eccs. Az első vendégakció 
a tizenötödik percben adó-

dott, ám Kelemen Patrik 
cselsorozata után az érdiek 
nem tudtak kapura lőni, 
majd a huszadikban Pallagi 
Botond lőtt laposan mellé. A 
második tizenöt perc jóval 
kiegyensúlyozottabb játékot 
hozott, s fél óra játék után 
Koós Gábor állt egy szabad-
rúgás mögé, beadását pedig 
Bozsoki Imre csúsztatta a 
kapufa tövébe (0–1). A folyta-
tásban a kaposváriaktól 
Szakály Attilának volt egy 
közeli lövése, de a bravúrok 
sorát bemutató Kertész Fe-
renc ekkor is résen volt.

A fordulás után sem álltak 
le a hazaiak, akik ismét a gól-
vonalig játszották ki helyzetü-
ket, de az érdiek ekkor is men-
teni tudtak. A mezőnyfölény-
ben játszó Rákóczi nem akart 
megállni, viszont az érdi vé-
delem és a kapufa mindig 
megakadályozta az ellenfél 
egyenlítését, hiszen Mayer 

Milán, Kollega Krisztián és 
Kertész Tamás is eltalálta a 
lécet, míg Kollega remek kilé-
pése után gurított el az érdi 
kapus mellett, de kísérlete 
csak az oldalhálót találta el. 
Limperger Zsolt is érezte, 
hogy meg kell tartani az ered-

ményt, ezért Kelemen Patrik 
helyett az ugyancsak támadó, 
de ezúttal jóval visszavontabb 
pozícióban játszó Tárkányi 
Gergő, Balázsovics Máté he-
lyett pedig Pintér Nikola ér-
kezett, s a két gyors játékos-
sal az érdiek átálltak kontrá-
ra. A hajrában kettészakadt a 
pálya, a kaposváriak birtokol-
ták többet a labdát, de az érdi-
ek is többször indíthattak 
gyors támadást. A 88. perc-

ben egy bal oldali beadásra 
Kertész Tamás érkezett, ám 
lövése ezúttal is a felső lécen 
csattant. Egy perccel később 

a kilépő Tárkányi Gergő lábát 
húzta ki Pintér András, ami-
ért a játékvezető egyből kiál-
lította. Az emberhátrányban 
játszó hazaiak a ráadással 
együtt az utolsó hét percben 
próbálkoztak, de lehetősége-
ik hamar elhaltak, így az Érdi 
VSE megtartotta egygólos 
előnyét, s győzött a rangadón, 
így tizenhárom pont az előnye 
a harmadik somogyiakhoz 
képest.

– Nem játszottunk jól. Ez 
az alaphelyzet, de küzdeni 
akarásból jelesre vizsgázott 
a csapat. Amit a múlt héten, 

a Csepel ellen elvett tőlünk a 
sors, most visszaadta és a 
szerencse is velünk volt – ér-
tékelt a találkozó után Lim-
perger Zsolt, az Érdi VSE 
vezetőedzője.

Az érdiek a következő for-
dulóban, április elsején, 
16.30-kor lépnek pályára, 
amikor az Ercsi úti Sportte-
lepen a TARR Andráshida 
SC-t fogadják.

QQ Domonkos Bálint

NB III, NYUGATI CSOPORT, 24. FORDULÓ
kaposvári Rákóczi FC–Érdi VsE 0–1 (0–1)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. 
– Koós (Hegedűs N. 81.), Kónya, Pallagi, Melczer – Kelemen 
(Tárkányi, 73.), Balázsovics (Pintér N., 60.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Bozsoki (30. perc); Kiállítva: Pintér A. (89. perc)

JELENTKEZZEN A SZURKOLÓI CSAPATBA!
Szurkoló és edző ritkán méri össze erejét, ám az Érdi VSE úgy 
döntött, hogy kispályás meccset rendez április 14-én, nagy-
péntek délelőttjén az Ercsi úti sporttelepen, amelyre várja a 
szurkolók jelentkezését. A műfüves pályán rendezett mér-
kőzésen az Érdi VSE labdarúgó szakosztályának edzőivel 
mérhetik össze tudásukat a jelentkezők, így például a koráb-
bi huszonkétszeres válogatott játékos, Limperger Zsolt ellen 
is készülhetnek, de Ebedli Zoltán is pályára lép. Jelentkezni 
lehet az info.erdivse@gmail.com címen.

Bozsoki Imre ezzel a fejesével nyerte meg a Kaposvár elleni meccset az Érdnek  (Fotó: Balogh István)
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PIHENJEN AKTÍVAN!

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

HÉTFŐTŐL SZOMBAT IG: 06:00 - 21:00
VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON: 08:00 - 21:00

Az úszás és a szaunázás garantált
recept a testi-lelki felfrissülésre, növeli
ellenálló képességünket és méltó
levezetése egy fárasztó napnak.
Kétszintes, 12 férőhelyes finn
szaunával várjuk Önöket!
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Csú csokkal az élen!
Négy ország negyvenhárom 
egyesületéből álltak rajtkő-
re az úszók a szlovákiai 
Besztercebányán rendezett 
versenyen, ahonnan jó szo-
kásukhoz híven az érdiek 
temérdek érmet hoztak.

A szlovákiai viadalra a há-
zigazdák mellett Csehor-
szágból, Magyarországról és 
Brazíliából is érkeztek úszók. 
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft.-ből Barócsai Petra, Joó 
Sára, Jánosi Kristóf, Ko-
vács Benedek, Milák Kristóf 
és Vigassy Bálint ugrott víz-
be. Az érdiek hét arany-, öt 
ezüst-, illetve két bronzérmet 
szereztek.

50 méter pillangón Kovács 
Benedek éppen lecsúszott a do-
bogóról, s negyedikként zárt. 
200 méter gyorson az érdiek 
három versenyzője három kü-
lönböző színű érmet szerzett, 
miután Milák Kristóf megnyer-
te a versenyt (1:52,88), a lá-
nyoknál pedig Barócsai Petra 
a második helyen (2:02,21) a 
bronzérmes Joó Sárát (2:03,76) 
előzte meg. 100 háton Kovács 
Benedek hozta a „papírfor-
mát”, ráadásul 0:56,13-as ver-

senycsúcsot úszott. Vigassy 
Bálint a tizenhét évesek között 
lett bronzérmes száz háton. 
200 méter pillangón Milák 
Kristóf múlta felül az eddigi 
legjobb eredményt – 2015-ben 
Grátz Benjámin 2:01,15-nél 
érte a falat –, és 1:57,81-nél ért 
célba. 50 háton Kovács Bene-
dek ezüstérmes lett (0:26,19), 
míg a nőknél Joó Sára egyedü-
liként fért be harminc másod-
perc alá, s 0:29,83-as idejével 
fölényes győzelmet aratott. 
Némi meglepetésre Milák Kris-
tóf elvállalta a 400 gyorsot is, 
ahol ezüstérmes lett (3:58,14), 
ahogy a lányoknál Barócsai 
Petra is (4:18,99). 100 méter pil-
langón Milák Kristóf úgy lett 
első, hogy nem csak kortársait, 
hanem a felnőtteket is másfél 
másodperccel múlta volna felül 
(0:53,74). A felnőtt nőknél eb-
ben a számban Joó Sára 
(1:00,84), a tizenhat évesek kö-
zött Barócsai Petra is az élen 
zárt (1:02,56). Az „utolsó” ér-
met Kovács Benedek szerezte, 
200 háton úgy lett ezüstérmes 
(2:01,51), hogy az őt megelőző 
Bernek Péter is beállította a 
verseny új rekordját.

 n Domonkos

KÉZILABDA

Ide genben nem bírtak a Fradival
Kikapni sosem jó, de ha egy csapat mindent megtesz, 
hatvan percen keresztül küzd, akar és nyom, akkor az 
eredménytől függetlenül is emelt fővel hagyhatja el a 
pályát. Így tett az ÉRD is, amely 31–25-re kikapott az 
FTC-től a K&H női kézilabdaliga 17. körében.

Az FTC Hornyák Dóra, 
az ÉRD Gulyás Vanda és 
Vajda Luca nélkül vágott 
neki a derbinek, igaz, Szabó 
Edina csapatába visszatért 
a februári, Debrecen elleni 
kupameccsen vádlisérülést 
szenvedő Katarina Krpezs-
Slezák és a Kisvárda elleni 
meccset kihagyó Szvetlana 
Gridnyeva is.

A mérkőzés első félideje 
furcsa összecsapást hozott, 
hiszen Nerea Pena zsinór-
ban szerzett négy góljára 
csak Katarina Krpezs-Sle-
zák tudott válaszolni hétmé-

teresből. Ám amikor Maria-
ma Signaté a tizenegyedik 
percben megszerezte az ér-
diek első akciógólját, villám-
csapásra megváltozott a 
meccs. 7–1-ről megkezdte a 
felzárkózást Szabó Edina 
együttese, köszönhetően an-
nak, hogy a hazai kapuban 
addig remeklő Bíró Blanká-
nak nem, a túloldalon vi-
szont Janurik Kingának 
minden bejött, ahogy táma-
dásban a francia átlövő lövé-
sei is ültek, s az ő első félidei 
hat góljával az ÉRD két gólra 
is megközelítette a fővárosi-

akat, a szünetben pedig há-
rom volt közte (15–12).

A második játékrész is Pe-
na-parádéval kezdődött, s 
amikor az ÉRD egyre csök-
kenthette volna a hátrányát, 
akkor a spanyol irányító há-
romszor is bevette Janurik 
Kinga kapuját. 18–15 után 
viszont Klivinyi Kingáék 
nem tudtak megálljt paran-
csolni a népligetieknek, 
akikkel csak tartani tudták 
a lépést. Hiába Mariama Sig-
naté hét gólja, Janurik Kinga 
16 védése, vagy Klivinyi Kin-
ga öt találata, az FTC 31–25-
re nyerni tudott, ezzel a baj-
noki ezüstéremért folyó csa-
tában hárompontos előnybe 
került az ÉRD-del szemben.

– Nagyon jól éreztem ma-
gam, rendbe jött a sérülé-
sem, remélem, egyre jobban 
megy majd. Úgy gondolom, 
hogy az FTC jobban össz-
pontosított, mint mi. A lero-
hanások utáni visszarende-
ződésben eddig jók voltunk, 
de most ez volt az oka annak, 
hogy kikaptunk – értékelt a 
sérülése után négy góllal 
visszatérő Katarina Krpezs-

Slezák, aki leszorult a házi 
góllövőlista éléről, hiszen a 
meccs előtt Klivinyi Kingá-
val egyaránt 72 gólnál járó 
szélső mellett a magyar átlö-
vő ötször volt eredményes.

– Már másodjára kapom a 
kérdést, hogy hogyan kezd-
tük a mérkőzést. Egy meccs 
hatvan percig tart. Az utolsó 
hat-nyolc percet leszámítva 
kiélezett küzdelem zajlott a 

pályán. A csapatom nem 
mindig tudta kihasználni a 
lehetőségeit, de benne volt, 
hogy vissza lehet jönni. Az-
tán az erőviszonyok érvé-
nyesültek. A Ferencváros-
nak szeretnénk sok sikert 
kívánni, és jussanak be a 
Final Fourba és a lehető leg-
jobb eredményt érjék el – 
mondta Szabó Edina.

Qn D.B.

FTC-Rail Cargo Hungaria–ÉRD 31–25 (15–12)
Elek Gyula Aréna, 1400 néző. Vezette: Andorka, Hucker
ÉRD: JANURIK – Krpezs-Slezák 4 (2), M. González, A. Bulato-
vics, Kisfaludy 1, Klivinyi 5, Araújo 3. Csere: Gridnyeva, Stojak 
(kapusok), SIGNATÉ 7, Szabó L. 3 (2), Kiss N. 1, Barján, Takács 
K. Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 8, ill. 6 perc; Hétméteresek: 5/4, ill. 5/4

Katarina Krpezs-Slezák négy góllal tért vissza sérüléséből 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. – a magyar és a közép-
európai piac első számú élesztőgyártója és -forgalmazója –,
a világpiacon vezető francia Lesaffre Csoport tagvállalata az
alábbi munkakörbe keres munkatársat:

RAKTÁROS
(12 órás folyamatos műszakban)

Főbb feladatok:
• késztermékek szakszerű kezelése,
• raktározással, kiadással kapcsolatos adminisztráció elvég-

zése,
• gépkocsira történő rakodás, rakodási alapbizonylatok keze-

lése,
• napi, heti, havi leltárak előkészítése és végrehajtása.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú végzettség,
• raktározásban szerzett minimum 2 – 3 éves tapasztalat,
• OKJ-s targoncavezetői engedély és gyakorlat megléte,
• önállóság, megbízhatóság.

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el önéletrajzát – a pozíció meg-
jelölésével – az alábbi címre:

LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9.
Telefon: 226 63 11/213 Fax: 226-5011
E-mail: human@lesaffre.hu
www.lesaffre.hu

Lesaffre Magyarország
Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft.
www.lesaffre.hu
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A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. – a magyar és a közép-
európai piac első számú élesztőgyártója és -forgalmazója –,
a világpiacon vezető francia Lesaffre Csoport tagvállalata az
alábbi munkakörbe keres munkatársat:

GYÁRTÁSI FOLYAMATKEZELŐ
(12 órás folyamatos műszakban)

Főbb feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás,
• laboratóriumi mérések,
• technológiai tisztítások,
• kézi anyagmozgatás,
• hibák azonosítása és elhárítása.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középiskolai végzettség (műszaki végzettség előnyt jelent),
• számítógépes alapismeret.

Élelmiszeripari, vegyipari vagy gyógyszeripari gyakorlat, valamint
emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el önéletrajzát – a pozíció meg-
jelölésével – az alábbi címre:

LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9.
Telefon: 226 63 11/213 Fax: 226-5011
E-mail: human@lesaffre.hu
www.lesaffre.hu

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

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

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

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

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

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. – a magyar és a közép-
európai piac első számú élesztőgyártója és -forgalmazója –,
a világpiacon vezető francia Lesaffre Csoport tagvállalata az
alábbi munkakörbe keres munkatársat:

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
(12 órás folyamatos műszakban)

Feladatok:
• gyártó gépsorok szakszerű működtetése, felügyelete, karban-
tartása, tisztítása.

Elvárások:
• középfokú végzettség (pl. szakmunkás),
• műszaki és/vagy élelmiszeripari érdeklődés,
• gyártó cégnél hasonló pozícióban szerzett tapasztalat.

Élelmiszer-ipari tapasztalat, gépbeállításban szerzett tapasztalat
előnyt jelent!

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el önéletrajzát – a pozíció meg-
jelölésével – az alábbi címre:

LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9.
Telefon: 226 63 11/213 Fax: 226-5011
E-mail: human@lesaffre.hu
www.lesaffre.hu

Lesaffre Magyarország
Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft.
www.lesaffre.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL
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Gépkezelőket és betanított munkásokat
keres elsődlegesen közúton történő munkavégzésre
Gépkezelő kollégánk feladatai
◊ Útburkolati jelek festése,
◊ Közreműködés forgalomtechnikai
kivitelezésekben,

Elvárások:
◊ B, C kategóriás jogosítvány,
◊ Önálló, precíz munkavégzés,
◊ Készség az együttműködésre
Előny:
◊ E kategóriás jogosítvány,
◊ Targoncakezelői jogosítvány,
◊ ADR vizsga, egyéb gépkezelői vizsga.
A speciális gépek kezelését megtanítjuk.
A betanított munkások
a forgalomtechnikai kivitelezésekben vesznek
részt, ezért a B kategóriás jogosítvány feltétel a
munkavégzéshez.
Amit kínálunk
◊ Teljesítménytől függő bérezés
◊ Hosszú távú munkalehetőség,
◊ Béren kívüli juttatás

Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajzzal és
fizetési igény megjelölésével a következő e-mail
címen lehet:munka@magyarplastiroute.hu

Magyar Plastiroute Kft.
Szigetszentmiklós - Lakihegy Gát u. 4 – 10.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe
fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, többműszakos
munkarendbe.

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

Továbbá keres:
cNcMEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

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

Érdeklődni:
Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
nehéz fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

éRdekLŐdnIteLeFonon:
06-23/886-437, 06-31/780-8441

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

Csökkent
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó. Bérezés: besorolási
bér+egyéb juttatások. Jelent-
kezés a hidegh@index.hu email
címen vagy személyesen (2030
Érd, Gyula u. 39-47. időponte-
gyeztetés a 06-23-365-627 tele-
fonszámon.

Alkalmi pultost keresek. Tel.: 06-
30-8658756
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100%-os PRÉSELT NATÚR
(0% cukor, 0% tartósítószer)
GYÜMÖLCSLÉ (5l/db; alma-,
őszi-, meggylé), ill. EPER- és
MEGGYLEKVÁR kapható!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon 8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

• Élelmiszer csomagoló (Törökbálint, Budaörs)
• Kertészeti munkatárs :
(palántázás, anyagmozgatás, csomagolás,
komissiózás - Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló,
anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós, Gyál)
• Targonca kezelő (Gyál, Budaörs)
Munkába szállítás, vagy munkába járás
támogatása.
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Budaörsi munkahelyre
keeeresünk

női és férfi munkaerőt
kábelkonfeeekció gyártására.

Elvárások:  jó kézügyesség
 önállómunkavégzés

Amit kínálunk:  versenyképes jövedelem,
 étkezési és utazási
 hozzájárulás
 fiatalosmunkahelyi légkör.

Fényképes önéletrajzát
küldje az:

aaattila.toma@artec-systems.eu

e-mail címre.

Tel: 0623/428-337

A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:

06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:

06-30/856-9798KOÓSCSABA 45
59
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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o S á tás s S á a KBoy Szállítási és Szolgáltató Kft.
Szigetszentmiklósi
székhellyel rendelkező
logisztikai cég keres:

om s ósm a á sakomissiós munkatársat
(targonca vezetői engedély előny)

Érdeklődni telefonon:
06-70/492-7261

2310 Szigetszentmiklós
Leshegy utca 30.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ
munkakörbe.

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Napfény Otthon Alapítvány
idősek otthona agilis, műszaki
ismeretekkel is rendelkező,

6 órás karbantartó
munkatársat keres!

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
az arpad@napfenyotthon.hu
e-mail címen, érdeklődni
a06-23-368400-as
telefonszámon lehet.
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ANapfény Otthon Alapítvány
idősek otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős
szAkképzett ápOlót keres!
TTTToooovvvváááábbbbbbbbáááá jjjjóóóó áááállllllllóóóókkkkééééppppeeeessssssssééééggggűűűű,,,, rrrréééésssszzzzmmmmuuuunnnnkkkkaaaaiiiiddddőőőőssss

NyugdíjAs muNkAtársAt
betegkísérői, bevásárlói munkakörbe.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu e-mail címen,

érdeklődni a 06-23-368400-as
telefonszámon lehet.

Autómosó (kézi) Érden leinfor-
málható munkatársakat, mun-
katársnőt keres. Kellemes mun-
kakörnyezet, bejelentett mun-
kahely, jó fizetés+teljesítmény
alapú egyéb juttatás. Hasonló
munkakörben szerzett tapasz-
talat előnyt jelent. Tel: 06-20-
9652902

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 45
47
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Gépkölcsönző bolti eladót keres.
Elvárások: érettségi, szakirányú
végzettség, gépismeret, jogo-
sítvány, jó kommunikációs
készség. 06-30/977-2128,
moni@kisgepcentrum.hu

Érd központjában közismert csa-
ládi bölcsődénkbe fiatalos, kre-
atív kisgyermekgondozót fel-
veszünk kiemelt bérezéssel.
Tel.: 06-30-6253924

Gépek szereléséhez gépész kollé-
gát keresünk fiatalos csapa-
tunkba, diósdi munkahelyre.
Jogosítvány előny! Tel.: 06-30-
390-6163, 06-70-243-1413

Elektromos kisgépszerelőt kere-
sünk. Elvárások: szakirányú
végzettség, tapasztalat, jogosít-
vány. 06-30/977-2128,
moni@kisgepcentrum.hu

Jogosítvánnyal rendelkező férfi

munkatársat keresünk temet-

kezési munkakörbe. Tel.: 06-30-

5100590

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

Jogosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keresünk redőnyszere-
lő munkakörre betanítással.
Tel.: 06-30-9223843

Kertész szakmunkást és motoros
fűkaszát használni tudó kollé-
gát keresünk, kiemelt bérezés-
sel. Tel.: 06-30-6980114

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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Érdi virágüzletebe virágkötőt il-
letve kisegítőt felveszünk. Tel.:
06-30/999-73-94.

Gumiszerelőt keresünk érdi mű-
helybe, kezdőt betanítunk. Te-
lefon: 20/99-66-393.

ÁLLÁST KERES

Középkorú leinformálható hölgy
takarítást vállal Érd belterüle-
tén. Tel.: 06-20-2504241

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden egyszoba, összkomfortos
lakás kiadó egy/két fő részére.
06-20/268-10-19.

KIADÓ INGATLAN

Érden, központban kiadó 50 nm-
es lakás. I.á.: 90 000 Ft+rezsi+2
havi kaució. Tel.: 06-30-
2423505

AUTÓ/MOTOR

155/70 R 13-as nyári Michelin
70%-os gumiabroncs (3 db) fel-
nire szerelten eladó. Tel.: 06-20-
4113181

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
38
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ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, permetezést, fa és veszé-
lyes fák biztonságos kivágását,
elszállítással, sövény és tuják
vágását, bozótirtást, fűkaszá-
lást, kerttakarítást, rotálást. 06-
20/312-76-76.

OKTATÁS

Alsó tagozatos diákok korrepetá-
lását vállalom. Tel.: 06-30-
2423505

Matematika és fizika korrepetá-
lást vállalok. Tel: 30/566-44-56,
23/386-324.

TÁRSKERESÉS

Komoly kapcsolatra vágyó hölgy
ismeretségét keresi 52 éves,
185 cm-es, átlagos testalkatú
szakmunkás férfi. Gyermek
nem akadály. 06-70/679-3130.

VEGYES

Eladó Érd parki 220 v. abrikker,
hozzátartozó fűrészgép, kétol-
dalon laminált fehér pozdorja,
fejete, fehér 10*10-es metlaki,
kempingágy, rotációs kapa., ál-
lítható ép. állvány, különféle
csavarok, anyák, szerelvények
Tel.: 06-1-2046047, 06-30-
3333791.

SZAKBECSÜS HÖLGY
VÁSÁROLNA

külföldi magas áron festményeket, borostyánokat,
ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot.
Értékbecslés, kiszállás díjtalan!

T.: 06-70-4117646
robertosilverkft@gmail.com
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Ács-kőműves vállal pincétől a te-
tőig mindenfajta munkálato-
kat. Ezen felül aszfaltozást, jár-
daszegélyezést, stb. Nyugdija-
soknak tavaszi kedvezmény
25%! Hivjon bizalommal! 06-
20-396-0693

Egyedülálló 58 éves nő, 70 feletti
gyermektelen hölgy vagy há-
zaspár gondozását vállalná Ér-
den. Odaköltöznék, egymás
megismerése után eltartási
szerződést köthetünk. Tel.: 06-
70-367-1779

Alkalmanként ács- és kőműves-
munkát, új tető, régi tető átra-
kását, (bontás nélkül is), beázás
és viharkár elhárítását legol-
csóbban vállalom. 0630/566-
90-51

Érden eladók használt beltéri
üveges ajtók, használt borásza-
ti edények, fa hordó, prés, dará-
ló, permetező, kis rotációs ka-
pa. Tel.: 06-30-792-6544

Keeway 250 chopper Harley ru-
házattal eladó, 13 éves, 25.000
km-t futott, 2007. május mű-
szaki vizsga. Ára: 300.000,-Ft.
06-30/483-17-40.

Készpénzért vásárolok teljes ha-
gyatékot, festményt, porcelá-
nokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555,
06-23-396396

Lomtalanítást vállalok! hagyaték-
ból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555, 06-23-396396

Megbízható érdi férfi kert/ga-
rázs/pince/padlás takaritást
vállal alacsony áron! 06-30-346-
8214 (javított telefonszám!)

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

Térkövezéshez értő becsületes,
megbízható szakembert kere-
sünk. Tel.: 06-20-9706536

Eladó teljes Zsolnay kávéskészlet
és tál, vadi új dvd lejátszó. Tel.:
06-20-4830448

Lucerna (kis bálás) eladó őste-
remlőtől, Sóskútról. 700,- Ft/db.
Telefon: 06-30/684-91-64.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003

45
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

43
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 44

77
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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43; 06-
20/800-9204.

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

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

456300

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 44

76
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Villanyszerelés, hibaelhárítás. Te-
lefon: 06-30/272-32-70.

Munkavédelem
Munkaruházat

45
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20
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A l egösszetartóbb osztály
Harmadik alkalommal osztotta ki a Szociális Gondozó 
Központ az Érd Legösszetartóbb Osztálya díjat, amit a 
tavalyi győztes nyert el ismét: a Gárdonyi iskola 7. B. 
osztálya.

A kitüntetésre évente pá-
lyázatnak az érdi iskolák 
felső tagozatos és középisko-
lai osztályai. Mint Kiss Sán-
dor szociálpedagógus a 
múlt pénteki díjátadón la-
punknak hangsúlyozta: ösz-
szesen száz osztály nyerheti 
el e címet, de ennél keveseb-
ben pályáznak.

– A jelentkezőknek meg 
kell indokolniuk, miért ma-
gukat tartják a legösszetar-
tóbb osztálynak. A pályáza-
tok elbírálásánál figyelembe 
vesszük, hogy a diákok az 
osztályon belül mennyire 
vesznek részt a közös prog-
ramokban, segítik-e egy-
mást, és azt is, hogy a tanórá-

kon kívül mennyire aktív és 
támogató a közösség – mond-
ta el Kiss Sándor, aki az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat diák-
alpolgármesterével, Fodor 
Enikővel adta át a díjakat.

Fodor Enikő köszöntőjé-
ben a közös célért történő 
összefogás fontosságát 
hangsúlyozta, hozzátéve: az 
Ifjúsági Önkormányzatnak 
is az a célja, hogy minél ösz-
szetartóbbá kovácsolja az 
érdi fiatalságot, ezért is áll-
tak a kezdeményezés mellé.

A Gondozó Központ nem-
csak a legösszetartóbb osz-
tály díjazta, hanem oklevelet 
adott a második és harma-
dik helyezetteknek is, vagy-
is a Teleki 7. B. osztályának 
és a Móra 8. osztályának. 
Emléklapot kapott a Bolyai 
4. C. osztálya, amely megfe-
lelt ugyan a pályázat feltéte-
leinek, de elvileg nem indul-
hatott volna, hiszen azt csak 
felső tagozatosoknak és 
gimnazistáknak hirdették 
meg.

A Gárdonyi 7. B. osztályos 
diákjai büszkén vették át a 
vándorserleget. Arra a kér-
désre, hogy szeretnék-e jövő-

re is elnyerni, lelkes igennel 
felelt az osztály – ha a hár-
mas rekord sikerül, nem kell 
megválniuk a serlegtől.

– Sok mindent csinálunk 
együtt. Focizunk, közös 
programokat szervezünk. 
Segítjük egymást. Az egész 
osztály egy társaság, nin-
csenek külön csoportok – so-
rolták a gyerek.

Örményiné Magyar Irén 
tanárnő úgy fogalmazott: a 
közös programokban szinte 
mindenki kivétel nélkül 
részt vesz; nemcsak a diá-
kok, hanem a szülők is ösz-
szetartanak.

QQ ÁdÁm Katalin

Kiss Sándor, a Szociális Gondozó Központ pedagógusa az Ifjúsági Ön-
kormányzat diák-alpolgármesterével, Fodor Enikővel adta át a díjakat

Az egész osztály egy társaság, nincsenek külön csoportok
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