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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Aki megelégszik magával, azzal az emberrel baj van”
Interjú Darabont Tamás Érd Város Életmű Díjas festőművésszel

n 4–5. oldal
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Félelem nélkül krízishelyzetben
Mit tegyünk, ha katasztrófa miatt gyorsan el kell hagynunk a
sportcsarnokot? Mit tesznek a
szakemberek, ha veszélyes anyag
folyik egy tartálykocsiból? Hogyan zajlik a mentés, a különféle
rendőri intézkedések? Mindezt
életközelből élhették át, illetve
nézhették meg azok a diákok, akik
részt vettek az ÉRD Arénában
múlt csütörtökön tartott rendvédelmi napon. A többórás rendezvényt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezte –
további rendvédelmi szervek, a
megyei speciális mentők, a vöröskereszt és Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közreműködésével – az érdi és környékbeli iskolák
számára. Volt tömegoszlatás, szivárgó vegyi anyag semlegesítése,
sérült személyek mentése és még
több olyan gyakorlat, amihez hasonlót leginkább csak tévében láthattak a diákok.
n 17. oldal

Megújul az ófalusi rendelő

Győzelem remek védekezéssel

Megváltoztak a nehézgépjárművekre vonatkozó behajtási szabályok: számos érdi utcába csak engedéllyel hajthatnak be a 7,5 tonnánál, pár szakaszra pedig az 5, illetve
3,5 tonnánál nehezebb járművek. Az engedély sürgős
esetben akár hat órán belül megkapható. n 3. oldal

Megkezdődött az ófalusi orvosi rendelő teljes körű felújítása. A munkálatokat a Modern Városok programja
keretében végzik – jelentette be T. Mészáros András
múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Korszerűsítik a fűtést,
szigetelést és új tetőt kap az épület.
n 7. oldal

Az októberi 22–22-es bajnoki, illetve a februári 22–21es Magyar Kupa-mérkőzés után revánsot vett a Debrecenen az ÉRD női kézilabdacsapat a K&H női kézilabdaliga 18. fordulójában. A mérkőzés előtt a hazai
csapat két játékosát is díjazták.
n 21. oldal

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

TŰZIFA
Gyors,pontos
kiszolgálás.
Kalodában,
rönkbenvagy
ömlesztve.

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

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
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Behajtás csak engedéllyel!
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a hét témája

közérdekű

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

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

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

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

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

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

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

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

3. MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
4. DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
5. TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

12. SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP)
 06-30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, a
Parkvárosi Közösségi Házban,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.
CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
(MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-986-8808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030)
 06-30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján
folyamatosan.
DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
PULAI EDINA (JOBBIK)
 06-70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT)
 06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20
óra között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés
vagy e-mail alapján minden nap.

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

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301;
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail:
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail:
kormanyablak.erd@pest.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00,
csütörtök 8.00–18.00, péntek
8.00–16.00

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

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: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00–11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,
06-23-365-041
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Tehergépkocsi-behajtás csak engedéllyel!
lem elbírálásánál figyelembe veszik a teherautó tengelyterhelését, illetve az út
teherbírását is – hangsúlyozta a városvezető.
Aznap, amikor a közgyűlés elfogadta a nehézgépjárján több mint 130 érdi utca
művek behajtását szabályo(vagy utcaszakasz) érintett
zó rendeletet, egy 24 tonnás
valamilyen módon a korlátoteherautó alatt beszakadt a
zásban.
burkolat a múlt szeptemberA rendelet előírja azt is,
ben aszfaltozott Ilona utcáhogy az érintett utcákra a
ban. Mint T. Mészáros And„tehergépkocsival behajtani
rás megjegyezte: a tehergépkocsit Falusi Ferenc vállalkozó irányította az Ilona utcai építkezésre. A polgármester felháborítónak nevezte az esetet, hiszen, mint
hangsúlyozta, ez a lakóút
nem 24, hanem legfeljebb
7,5–10 tonna teherbírásra
készült.
– Azt szeretnénk, ha a város minél hamarabb beépülne és szépülne, de ennek
szabályozott körülmények
között és a többi itt élő ember
Egy 24 tonnás teherautó alatt beszakadt a burkolat a múlt szeptemberben aszfaltozott Ilona utcában érdekeit fig yelembe véve
szabad csak megtörténnie –
És hogy mit vár az új ren- zárta szavait.
tilos”, valamint a „kivéve en- közlekedésre feljogosító iragedéllyel” táblákat kell kihe- tokat magánál tartani. A delettől az önkormányzat?
QQÁdÁm Katalin
lyezni. Mint az önkormány- KRESZ szabályainak betar- Erről T. Mészáros András
zat Városfejlesztési és Vá- tása egyébként a gépjármű- beszélt múlt szerdai sajtótájékoztatóján.
rosüzemeltetési Irodájától vezető felelőssége.
INFOBOX
– Az útvonalengedély beA behajtási engedélyre vomegtudtuk, a „tehergépkoA rendelet és függeléke,
csival behajtani tilos” táblák natkozó kérelmet a Polgár- vezetésével eg yértelműen
valamint a behajtási engemár eddig is ott álltak az mesteri Hivatalban kell be- követhetőek lesznek azok a
dély Érd város honlapján,
utak mentén, a kiegészítő nyújtani, a rendelet mellék- nehézgépjárművek, amelyek
az E-demokrácia fül alatt,
táblák gyártása és kihelye- letében meg hatá rozott a megszaporodott építkezéaz Érdi Közlöny március
zése pedig már folyamatban nyomtatványon. Mint a vá- sek miatt, illetve a város be23-ai számában megtalálrosfejlesztési irodától meg- ruházásai miatt is egyre
van.
ható. A behajtási engeAki az érintett utcák vala- tudtuk, az engedély elbírálá- több alkalommal jelennek
délyre vonatkozó kérelmelyikében lakik, építkez- sa legfeljebb 15 munkanap meg a város utcáin. Az útvomeket a behajtasiengene, költözne vagy mondjuk alatt megtörténik, de kérhe- nalengedély a műszaki irodely@erd.hu e-mail címre
várja a hivatal.
konténert rendelne, jó, ha tő ennél rövidebb határidő is da, az ÉKFI bevonásával ketudja: a behajtási engedély – az ügyintézés akár hat rül majd kiadásra. A kére-

Megváltoztak a nehézgépjárművekre vonatkozó behajtási szabályok: számos érdi utcába csak engedéllyel
hajthatnak be a 7,5 tonnánál, pár szakaszra pedig az 5,
illetve 3,5 tonnánál nehezebb járművek. Az engedély
sürgős esetben akár hat órán belül megkapható.
Április elsejétől megváltoztak a nehézgépjárművekre vonatkozó behajtási szabályok. A közgyűlés március
23-án fogadta el rendeletét a
megengedett leg nag yobb
össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra
történő behajtásának szabályairól. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan
járműre, -szerelvényre, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre,
amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5
tonnát meghaladja, egyedi
össztömeg-korlátozássa l
érintett utak esetén pedig
minden olyan gépjárműre,
amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3,5
vagy 5 tonnát meghaladja.
(Fontos megjegyezni, hogy a
rendelet hatálya nem terjed
ki többek közt a mentési,
rendvédelmi, köztisztasági,
közüzemi hibaelhárítási
munkát végző járművekre,
illetve az önkormányzati útés közműépítő munkát, valamint a postai szolgáltatást
ellátó járművekre.)
Azokat a közutakat, amelyekre a korlátozás vonatkozik, a rendelet függeléke tartalmazza, kitérve arra, mely
utcákba nem hajthat be 7,5
tonnánál nehezebb, illetve 5
és 3,5 tonnánál nehezebb
gépjármű. A függelék alap-

iránti kérelmet a gépjármű
tulajdonosa, üzemben tartója vagy – meghatalmazás
alapján – annak az ingatlannak a tulajdonosa nyújthatja
be, ahová a szállítás történik. Célszerű tehát a költöztető/fuvarozó céggel közölnünk, ha behajtási korlátozással érintett utcában lakunk, hiszen a gépjármű vezetője köteles a korlátozással érintett területen történő

munkaórán belül is megtörténhet. A behajtási engedélyt lehet kérni egyszeri,
illetve állandó időszakra is,
amely egy naptól legfeljebb
egy évig terjedő időszakra
vonatkozhat. A kérelmezőnek a közútkezelői hozzájárulás igénylésével egyidejűleg a 13/2010. (X. 5.) NFMrendeletben meghatározott
mértékű eljárási díjat kell
megfizetnie.

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!

Minden hétfő
NYUGDÍJAS
NAP!
3X-os pontérték

Bizalomkártyájára

Minden péntek
CSALÁDOS
NAP!
3X-os pontérték

Bizalomkártyájára

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

MINDEN PÉNTEKEN

MINDEN SZOMBATON

MINDEN VASÁRNAP

Pick Turista Téliszalámi

Piros alma

Fruit of The Loom
férfi póló

Mignon

400 g, 4 998 Ft/kg

2 599 Ft -600 Ft

1 999 Ft

ÉRVÉNYES: 2017. ÁPRILIS 1-30.

Ft/kg

329 Ft -130 Ft

199 Ft

Ft/db, többféle,
méret: M-3XL-ig

1 490 Ft -491 Ft

999 Ft

AUCHAN BUDAÖRS

Ft/kg

2 199 Ft -609 Ft

1 590 Ft

458989
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Nagy választék kalandból
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Beszélgetés Darabont Tamás festőművésszel

Az elégedetlenség esztétikája
Erdélyi székely családból született Budapesten. Egész
életét a művészetnek szentelte. Számos kiállítás gazdagította életútját, művei nemcsak hazai köz- és magángyűjteményekben, hanem a világ több országában is
megtalálhatóak. Két évtizede él városunkban, tíz éve
Érd Művészeti Díjjal tüntették ki, idén Életmű Díjat vehetett át.
get környéki műtermébe.
Kissé feltűnő volt, hogy csak
– Hogyan lett festőmű- mi voltunk tizenéves lurkók,
a teremben csak felnőtt nők
vész?
és férfiak ültek a rajztáblák
– Gyermekkoromtól raj- előtt.
zoltam. Talán másodikos
elemista voltam, amikor a
– Nem futamodtak meg?
moziban láttam a Walt Disney-rajzfilmeket Miki egér– Nem, elég elszántak volrel meg Plútó kutyával. Biz- tunk, de megilletődve pásztosan sokan emlékeznek rá, táztunk végig a rajzlapokra
hogy minden íráslecke után meredő embereken, majd a
sormintát kellett készíteni. festőművész egyik segédje
Volt, aki tulipánt vagy más bejelentette: íme a mester!
virágmintákat, egyéb alak- Megjelent Gallé Tibor fehér
zatokat ismételgetett, én barettben, azaz svájci sapmeg lerajzoltam Miki egeret, kában – akkoriban ilyet viamint pórázon vezeti a Plú- seltek a művészek –, s kezdte
tót, s ezt így egymás után magyarázni, mi lesz a feltöbbször megismételve. A adatunk, mit kell majd rajtanítónő rettenetesen meg- zolnunk. Természetesen a
dorgált miatta, mert nem hit- szokásos szénrajzgyakorlate el, hogy a saját munkám. tokkal kezdtünk: kocka,
Rettenetesen rosszul esett, gömb, csendélet, portré és –
hiszen tényleg a saját rajza- pontosan már nem tudom
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nosak, de ez nő az a kivétel
volt, aki erősítette a szabályt, sőt annyira tetszetős
volt a külseje, hogy a legközelebbi alkalomra már el
sem jött modellt állni, mert
az egyik felnőtt azonnal udvarolni kezdett neki és hamarosan el is vette feleségül.
A következő modell viszont
már jóval szerényebb külalakkal rendelkezett.

– Végül az utóbbi hölgyről készült el az akt?
– Igen. Alapvetően három
órát dolgozhattunk, de egy
kép befejezéséhez több kellett, így természetesen a második modellről készült el a
tanulmányrajz. Nekem azonban ennél nagyobb gondot
okozott, hogy a kész képet
haza is kellett volna vinni! A
barátaim is bajban voltak ezzel, nem azért, mert prűdek
lettünk volna, de mégiscsak
tisztességes polgári családból származtunk. Most vigyek haza egy mezítelen nőről készült alkotást? Hogyan
álljak én ezzel a szüleim elé,
ha megkérdezik, mit csináltam a rajziskolában? Így aztán hazafelé tartva, a Podmaniczky utcában szépen
felszögeztük egy kapu alá a
rajzainkat, hogy ne kelljen
előállni vele otthon.

– A szülei támogatták,
hogy festészettel foglalkozzon?

Darabont Tamás Érd Város Életmű Díját T. Mészáros András polgármestertől vette át március 15-én
im voltak! Így kezdődött, aztán folytatódott azzal, hogy
minden könyvemet telerajzolgattam. Negyedikes gimnazista koromban – a mai
nyolcadik osztálynak felel
meg – láttam meg az iskolában a hirdetést, hogy lehet
jelentkezni Gallé Tibor festőiskolájába. Volt két jó barátom, így mi hárman összeszedtük a bátorságunkat és
elmentünk a művész Városli-

hány hónap után – eljutottunk az aktig. Képzeljék
csak el, mit jelentett ez akkoriban a 14 éves kamaszfiúknak! Csak feszengtünk, amikor megtudtuk, hogy egy
teljesen mezítelen nő lesz a
modell! Megjelent a mester, s
bemutatott eg y g yönyörű
lányt. Olyan szép nőt én még
életemben nem láttam! Alapvetően nem is volt jellemző
az aktmodellekre, hogy csi-

– Nem. Ők tisztességes
polgári foglalkozást vártak
el tőlem. Jómagam is úgy
terveztem, állatorvos leszek.
Csakhogy a vér látványától
még ma is elájulok! Pedig az
állatokat nagyon szerettem,
most is rajongok értük, de
mégsem tanulhattam orvosnak. Érettségi után meg rögtön besoroztak katonának.

– Mihez kezdett ezután?
– Reklámgrafikával foglalkoztam. Többek között az
Úttörő Áruházban, a Luxus
Áruházban is dolgoztam, s
egymásután nyertem a kirakatversenyeket. Utána meg
a Bolgár Kultúrházhoz ke-

„Nem szeretek magamról beszélni. Úgy gondolom, beszéljenek helyettem a képeim”
rültem, ahol a fő feladatom a
kiállítások szervezése volt,
így nekem is hamar lett önálló kiállításom. Jó kapcsolatot ápoltam a hazai festőtársaimmal is, s nekik is gyakran szerveztem egyéni tárlatokat. Reich Károly, Csohány
Kálmán, Balogh Ervin festők
vagy Kiss Sándor szobrász
– hogy néhány nevet említsek –, akikkel komoly baráti
kört sikerült kialakítanunk.
Persze, jöttek bolgár festők
is, sőt engem is kiküldtek
Bulgáriába. Szófiában egy
hónapos tanulmányúton voltam, s egy művésztelep munkájában is részt vettem. Később a művészetben is elkezdtem önálló utakon is
járni, beadtam néhány festményemet a Képcsarnokba
és elég jól megéltem belőlük.
Tamás Ervin mondta is nekem: Ha állásban vagy, nem
tudsz keresni! Ebben igaza
volt, meg is fogadtam a tanácsát, s elkezdtem a Képcsarnoknak dolgozni. Rengeteg
képet festettem akkoriban!

– Figurális festészettel
csak kezdetben foglalkoztam. Majd volt egy kis szürreális időszakom, de akkoriban még nem szerették ezt
az irányzatot, a Képcsarnoknál nem is volt érdemes
ilyesmivel próbálkozni! Volt
egy nagyon jó székely szobrász barátom, Kiss Sándor,
aki, ahogy nézte a képeimet
– megjegyzem, voltak azért
„vadabb” alkotásaim is! –,
azt mondta nekem: „Lelkem,
miért hülyéskedsz te becsületes magyar székely ember
létedre? Miért nem fested
meg inkább a szép magyar
hazád gyönyörű tájait?” Elgondolkodtatott, s több ízben, amikor művésztelepen
voltam Mártélyban meg Hódmezővásárhelyen, valahogy
megfogott a Tisza-part meg
a vásárhelyi miliő, s tényleg,
az ilyen meg ehhez hasonló
tájképekből nagyon jól megéltem. Azt azért nem mondanám, hogy kényszerből festettem volna őket, mert akkor tényleg élveztem is ezt a
műfajt. Ráadásul nag yon
– Az emberek kedvelték a sok jó barátot is szereztem a
művésztelepeken, s mi, mint
műveit?
törzstagok, mindig vissza– Annyit tudok, hogy na- jártunk.
gyon sokat eladtak a Képcsarnokban, fogalmam sincs,
– Szívesen emlékezik viszmennyi lehetett! Miután meg- sza ezekre az időkre?
szűnt a Képcsarnok, óriási
raktárkészlete maradt, s
– Hogyne, hiszen rengeteamikor bementem a saját ké- get nevettünk, folyton ugratpeimet elhozni, kiderült, tuk egymást. Csohány Kálegyetlenegy sem volt belőlük mánnak volt egy olyan bicikraktáron, mindegyik elkelt.
lije, amelynek háromszoros
vastagságú kerekei voltak,
– Korán kialakult az egyéni hogy elbírják a százvalahány kilóját. Többek között a
karaktere?
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piacot is meglátogattuk minden alkalommal. Kálmánnak meg az volt a szokása,
hogy az ócskásoknál minden piacnapon kiválasztotta
a legvadabb giccset és megvásárolta, majd a képet elküldte a múzeumba. A múzeumigazgatónak pedig illendőségből meg kellett köszönni minden tárgyat. Dömötör
János végül már nagyon
pipa volt ezekre a rémségekre, de ő is gyakran lejárt közénk a művésztelepre, jóízűeket beszélgettünk, borozgattunk és nevettünk vele
együtt. Kálmán szívesen látogatta a lacikonyhákat is,
szeretett jókat enni. Vett egy
hatalmas májas hurkát, de
mind nem bírta megenni, a
maradékot eltette későbbre
a táskájába. Giccsnézegetés
közben aztán mégis megéhezett, legyűrte a maradékot
is, ám erre meg aztán inni
kellett! Egyik kocsmában legurította rá a „háromemberes”, rémes kocsisbort. Mártélyban pedig nemcsak szobát kaptak a művészek, hanem egy-egy ladikot is. Így
aztán a Holt-Tiszán evezgettünk, s gyönyörködtünk a
megfestendő tájban. Nagyon
kellemes nyarak voltak
azok!

– Élvezte a szabadtéri festést?
– Én ott nem festettem
soha, csak néztem. Se vázlatot, se fotót nem készítettem.
Nekem minden itt volt mindig a fejemben. Érdekes viszont, hogy gyakran megjelent előttem az a kép, amit
épp festeni akartam, de mire
elkészült, soha nem volt
olyan, mint a képzeletemben. Egyetlenegyszer sem
sikerült úg y lefestenem,
ahogy elgondoltam. Végül
belenyugodtam, hogy ennek
így kell lennie! Elégedett viszont soha nem voltam, mert
szerintem, aki megelégszik
magával, azzal az emberrel
baj van...

– Soha nem volt elégedett
azzal, amit alkotott?
– Nem! Legfeljebb annyit
éreztem, na, most végre elkészült a kép, s talán 2–3 napig jól is éreztem magam
tőle, de utána, amint ránéztem, elégedetlen voltam vele.

– Ilyenkor újra átdolgozta
a festményeit?
– Ez gyakran előfordult
velem, persze, nem mindegyikhez tértem vissza, de

arra is volt példa, hogy anynyira nem tetszett, hogy még
sokat dolgoztam rajta. Például ezt a képet Évának, a
feleségemnek festettem születésnapjára. Erre emlékszem, hogy folyton bele-belejavítottam. Meg olyan is
előfordult, hogy egy témát
többször is megfestettem,
más-más színekkel. Megtörtént, hogy utólag bele kellett
nyúljak a késznek vélt festménybe, mert amíg készült,
nem vettem észre, mi hiányzik róla, később meg igen.
Néha egy vagy két év múltán
is képes voltam változtatni a
festményemen, ha nem voltam megelégedve vele.

– Sikerült beilleszkednie Érden?
– Közel 21 éve, 1996-ban
költöztünk ide, lassan tősgyökeres érdinek érezhetem
magam. Amikor idekerültünk, készült velem egy rádióriport, amelyben többek
között megkérdezték tőlem,
mit szóltak hozzá az érdiek,
hogy ideköltöztem. Mondom:
mit szóltak volna, nem is tudják, nem szóltam senkinek.
Na, még aznap többen is telefonáltak, hogy üdvözöljenek.
Köztük volt Maitz Ferenc iskolaigazgató, ugyanis a Kőrösi iskola közelében lakom,
s Donkóné Simon Judittal
mindjárt felkértek, hogy rendezzek ott kiállítást. Később
egy festményt is rendeltek
tőlem. Tállai Katalin is megkeresett a Poly-Art Alapítvány megalakításakor, hogy
csatlakozzam hozzájuk. Akkoriban még a professzionális és az amatőr képzőművészek is együtt rendeztek kiállítást. Volt egy bemutatkozó is a Pataki Cukrászdában, elkezdtek engem is faggatni a közönség előtt. Ennek nem örültem, mert nem
szeretek magamról beszélni,
szerepelni. Úgy gondolom,
beszéljenek helyettem a képeim! Később megalakult a
művészeknek egy olyan társasága, ahová el-eljártam
egy ideig, de amikor már túlságosan kibővült, meg a művésztelep is létrejött, kivontam magam, mert nem tudok
csapatban festeni, én inkább
egyedül dolgozom. Mint említettem, számomra a művésztelepek inkább a nyaralást jelentették. Jól éreztem
magam a művésztársakkal,
de nem dolgoztam velük
eg yütt, inkább barátkoztunk, kirándultunk, beszélgettünk. Igaz, a vásárhelyi
műteremben szobrászkodtam is egy kicsit, az ott ké-

szült alkotások még meg- vágytam társaságra. Pervannak, sőt a lányom is ott sze, nem vagyok egyedül,
agyagozott kislány korában. mert itthon szerető család
vesz körül, a kis csibész déd– A lányuk is művész lett? unokámmal az élen, de hát
mégis... itt bármihez nyúlok,
– Igen, ő kerámiázik, az bármerre nézek, minden
unkám pedig harmadéves a Évára, a feleségemre emléKépzőművészeti Egyetemen, keztet. Ez elől nem menekülszobrásznak tanul. Most egy hetek. Több mint ötven évig
évet halasztott, mert meg- éltünk együtt! Még az aranyszületett a dédunokám, aki- lakodalmunkat 2015 nyarán
nek az édesapja is neves megünnepeltük, s télen már
szobrász, a képzőművészeti itt hagyott bennünket. Hiába
gimnáziumban oktat. A fele- mondogatják, hogy az idő
ségem, Éva pedig üveget fes- múlásával könnyebb lesz,
tett. Így az egész családom máig nem tudom túltenni
képzőművészettel foglalko- magam a hiányán, ezért nem
megyek emberek közé. Már
zik.
soha nem fogom feldolgozni
– Hogyan fogadta a város az elvesztését, sőt, ahogy
múlik az idő, egyre roszÉletmű Díját?
szabb... Tulajdonképpen dol– Budapesten, a Várfok bo- gozni is alig tudok.
rozóban minden szerdán
összegyűlik egy társaság,
– Nem is festett mostanáamelyben van színész, író, ban?
festő is, szóval jó a társaság,
s éppen a vonaton ültem oda– Mindössze két képem kéfelé tartva, amikor az érdi szült el azóta, de hát mind a
polgármesteri hivatalból fel- kettő a gyászról szól. Nemrég
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– Nekem tényleg nem
volt munka egy képet megfesteni, mert szerettem ezzel foglalkozni. Még akkor
sem éreztem tehernek
vagy unalmasnak, ha megrendelésre kellett dolgoznom. Előfordult, hog y a
Képcsarnokból szóltak,
kérnek öt alkotást. Nekiláttam és csináltam, nem volt
nehéz, örömömet leltem
benne. Sőt, már olyan rutinom volt sokszor, hog y
szinte ment az ecset magától! Igaz, legkevésbé kedveltem a csendéletet, de ha
az kellett, megfestettem.
Persze, sok kép készült úgy
is, hogy senki nem kérte,
hanem nekem volt hozzá
kedvem. Mint például a mediterrán tájfestmények.
Gyakran nyaraltunk Görögországban, illetve a
spanyol és az olasz tengerparton is, s így születtek
ezek az úti élmények. Nem
a helyszínen készültek, hanem már itthon festettem
meg azt, ami megmaradt

„Soha nem a látvány izgatott, hanem az, ami utána élt még bennem”
hívtak, hogy megkaptam-e a
meghívót a március 15-ei ünnepségre, ugyanis díjat fogok kapni. Nagyon meglepődtem, s csak akkor hittem
el, hogy tényleg engem is kitüntetnek, amikor megérkezett a hivatalos értesítés is
róla. Nagyon jólesett, hogy
gondoltak rám, és olyan
nagy szeretettel vettek körül
a régi ismerősök, akikkel sokáig nem találkoztam. Azt
hittem, szép csendesen elfelejtenek, hiszen az utóbbi
egy évben, amióta a feleségem elhunyt, egyáltalán nem

lealapoztam egy nagyobb farostot, s van is valami sejtésem, hogy mi kerül rá, de
olyan nehezemre esik hozzáfogni... Nincs meg már bennem az egykori lendület, ráadásul két óránál többet nem
is bírok ott állni a kép előtt.
Ülve meg nem tudok festeni,
nekem az nem ment soha.

– A díj átvétele után azt
nyilatkozta az Érd TV-nek,
hogy „végigszórakozta” az
életét, mert soha sem tekintette munkának a festészetet.

az emlékeimben. A konkrét
látvány nem izgatott, hanem sokkal inkább az, ami
utána élt még bennem: a
hangulat meg az érzések, a
napfény, az illatok vagy egy
pillanatnyi emlékkép. Ha
elkezdek festeni, kell, hogy
legyen valamiféle indulat
bennem. Ritkábban fordul
elő a fordítottja, de van,
hogy nem jut eszembe semmi, mégis amikor elkezdek
festeni, jön a téma is, s már
a címe is megfogalmazódik, meg az is, miért festem
meg.
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Számtalan program, rengeteg újdonság

HÍRHASÁB

Ügyészségi évértékelő
A Pest Megyei Főügyészség 2017. március 22. napján értékelte az
elmúlt év szakmai tevékenységét. Mivel az értekezleten a megye
valamennyi ügyésze részt vett, a rendezvény a Kúria dísztermében került megrendezésre. Az értekezleten dr. Belovics Ervin, a
legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese magas színvonalúnak
értékelte a Pest megyei ügyészi szervek munkáját. Az ügyészek
a törvényes határidők tartásával, a büntetőeljárást gyorsító intézmények hatékony alkalmazásával, kimagasló váderedményességgel látták el feladataikat az elmúlt év folyamán. Dr. Szabó
Ferenc főügyész beszámolt arról, hogy 2017. január 1. napján
teljesen új ügyészségként létrejött a Szigetszentmiklósi Járási
Ügyészség, így Pest megyében immár 15 ügyészi szervezeti
egység működik. A főügyész kiemelte, hogy jelentős infrastrukturális beruházások történtek és történnek az ügyészségek elhelyezése terén. Ez nemcsak az újonnan létrejött és 2017. március 3.
napján legfőbb ügyész úr jelenlétében ünnepélyes keretek között átadott Szigetszentmiklósi Járási Ügyészséget érinti, hanem
dinamikus innováció folyik és körvonalazódik Nagykátán, Gödöllőn, Monoron és Vácott.

Gyalogost gázoltak
Bár a közlekedési rendőrök idén tavasszal is egyre gyakrabban
ellenőriznek a kijelölt, nagy forgalmú gyalogos-átkelőhelyeken,
a múlt héten egy idős nőt gázoltak el Érd központjában, a Budai
úti zebrán, az Európa sétány előtt. Mind a mentősök, mind pedig
a rendőrök hamar a helyszínre érkeztek, s utóbbiak előállították
a vétkes sofőrt, akiről hamar kiderült, hogy ittas állapotban ült a
volán mögé. Az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya épp ezen a ponton tartott közúti ellenőrzést a közelmúltban. Azt is figyelték, lassítanak-e a járművek a gyalogátkelőhöz közelítve, s megadják-e az elsőbbséget a gyalogosoknak.
Sajnos, arra soha nem lehet felkészülni, hogy az autóban ittas
járművezető ül-e, ezért az átkelésnél nem árt a fokozott óvatosság. Csak akkor érdemes elindulni a zebrán, ha mindkét oldalon,
balról és jobbról is megállt a gépkocsi, hogy átengedje a gyalogosokat. Az érdi hivatásos tűzoltók egyetlen vízsugárral eloltották azt a tüzet, amely egy kisteherautóban keletkezett a Meredek utcában egy családi ház udvarán még a múlt hét elején.
Szerencsére a lángokat hamar sikerült megfékezni, így a tűz nem
terjedt tovább és szerencsére személyi sérülés sem történt – tájékoztatott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Negyedszer is Nyitnikék
Negyedik alkalommal rendezi meg az iparkamara és a
város az Érdi Nyitnikék kiállítás és vásárt az ÉRD Arénában. Április 21–23. között százötven kiállító és számtalan program, meglepetés várja az érdieket. A belépés
idén is ingyenes.
Idén is igen színes kínálattal várja a lakosságot a Nyitnikék: az agyagvirágtól az
őstermelői csilipaprikán át a
kesztyűbábokig számtalan
kézműves, helyi, illetve környékbeli előállítású termékkel találkozhatnak az érdeklődők, akik válogathatnak a
cégek, vállalkozók szolgáltatásai között is, legyen szó
akár meditációról, oktatásról vagy adószakértésről, illetve nyomdaipari munkákról. Nem maradhatnak el az
ételkóstolók sem: számos
kézműves élelmiszert kóstolhatunk, vásárolhatunk az
érdi kiállításon, ahol a testvérvárosok és a helyi szervezetek, intézmények is képviseltetik magukat.
– Idén is színvonalas és
színes kínálatra törekedtünk, bemutatva olyan újdonságokat is, amikkel az
előző években nem találkozhattak a látogatók, mint például a mozgó szépségszalon.
A lakásépítés és -felújítás,
illetve a lakberendezés is kiemelt szerepet kap a vásáron – mondta lapunknak dr.
Kupcsokné Polyák Ágnes
főszervező, a Pest Megyei és
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
munkatársa, hozzátéve: a
beltéri kiállítók mellett kültéri standokkal, programokkal, játszóházzal, büfével
várják a látogatókat.

Nem maradhatnak el a
szórakoztató programok
sem. A Nyitnikék idén is zenés, táncos felvonulással
indul, a főtértől az ÉRD Arénáig. Az ünnepélyes megnyitót követően a Magtár
táncegyüttes és a Kisharang tánccsoport előadását

láthatja a közönség, majd
divatbemutató zárja a napot. Szombaton nemzetközi
penta nque -versen nyel,
fánkkészítéssel, bábelőadással, gyermekműsorral,
illetve Szóka Júlia és tanítványai fellépésével, valamint Solti Ádám zenei műsorával várják a látogatókat. A záró napon Mikola
Péter interaktív gyerekműsorát, fodrászversenyt, illetve a Tranzit zenekar koncertét láthatja a közönség.
Mindkét napon bemutatkoznak helyi és környékbeli tanodák, tánccsoportok, népdalkörök is.

A negyedik Nyitnikék –
amelyen átadják a kamara
Korrekt Partner Díját is,
Szűcs Gabi produkciójával
zárul majd.
– A Nyitnikék résztvevői
között nyereményeket is kisorsolunk, sőt, szombaton
tombolahúzást is tartunk.
Rengeteg ajándékcsomaghoz
juthatnak ingyenesen a látogatók. A gyerekeknek kamaránk „vásári körbe-görbe” játékkal kedveskedik: aki minden feladatot megold, szintén

ajándékcsomagban részesül
– tette hozzá Kupcsokné Polyák Ágnes, hangsúlyozva: a
kínálattal, programmal minden korosztálynak igyekeznek kedvére tenni.
– Szervező partnereink, a
kiállítók és a látogatók egyaránt nagyon üdvözlik és várják már ezt a rendezvényt,
hiszen a Nyitnikék nemcsak
vásár, hanem kulturális és
szórakoztató esemény is. Aki
eljön, annak minden érzékszerve kap valamit: láthat,
foghat, kóstolhat, hallgathat
és kipróbálhat – zárta szavait
a főszervező.

QQB.E.

Aláírást gyűjt az MSZP
Ezentúl rendszeresen gyűjt majd aláírásokat az MSZP Botka
László miniszterelnök-jelöltségéhez – jelentette be a párt választókerületi elnöke április 1-jén az Érdi Piacon. Szűcs Gábor azt
mondta, a magyarok legnagyobb baja, hogy igazságtalanság
van, a kormánypolitika pedig növelte Magyarországon a szegénységet. Kampányuk célja, hogy az emberek országosan és
helyben is elmondhassák véleményüket. Szűcs Gábor szerint az
Érdi Piac azért is sajátos helyszín, mert a jól példázza, milyen
problémák vannak a városban. Elmondta, hogy az ÉKFI pénzt
szed azért, hogy méltatlan körülmények között parkolnak az
emberek, miközben a városvezetés nem forgatja vissza a befolyt
pénzt a parkoló rendbetételére. A választókerületi elnök ismertetése szerint az MSZP teljes szervezete részt vesz a kampányban, így a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelölt-aspiránsuk is.
QQNY.H.

Beltéri kiállítók, kültéri standok, játszóház, büfé várják a látogatókat az Arénában
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Megújul az ófalusi rendelő Értéktár túra
Megkezdődött az ófalusi
orvosi rendelő teljes körű
felújítása. A munkálatokat
a Modern Városok programja keretében végzik –
jelentette be T. Mészáros
András múlt szerdai sajtótájékoztatóján.

Mint a polgármester elmondta: a Római úti épületben igen rossz körülmények
között dolgozott a háziorvos;
korábban felmerült az is,
hogy lebontják a rendelőt,
ám ezt Antunovits Antal
(Fidesz–KDNP), a választókerület önkormányzati képviselője nagyon ellenezte.
Így végül az a döntés született, hogy a Modern Városok
program keretébe foglalják
az épület felújítását.
– Korszerűsítik a fűtést,
kicserélik a nyílászárókat,
szigetelést és új tetőt kap az
épület, és a vízelvezetést is
megoldják. Az elavult vizesblokkok is megújulnak a
munkálatok során – mondta
a polgármester, hangsúlyozva: míg a felújítás tart, a Budai út 14. szám alatt rendel
az ófalusi háziorvos, aki, ha
a munkálatok befejeződnek,

Érd lesz a legelső állomása a Pest Megyei Értéktár
megyei értékeket bemutató sorozatának. A május
6-ára tervezett rendezvény keretében várhatóan több
mint félszáz érdeklődő érkezik városunkba, hogy
megtekintse Érd legjelentősebb természeti és épített
kincseit.

T. Mészáros András: mindenki számára megtekinthetővé teszik a
Modern Városok program terveit
természetesen visszaköltözik a Római útra.
Az ófalusi után egyetlen
olyan rendelő marad csak,
amely még nem újult meg, a
Bölömbika utcai, amely a Bagoly utca–Fehérvári út sarkára költözik, egy teljesen új
épületbe. Mint T. Mészáros
András elmondta, ennek a
tervezése is megkezdődött,
és várhatóan az építkezés is
lezajlik a jövő esztendőben.
Mindenki számára megtekinthetővé teszi a városvezetés a Modern Városok program keretében megvalósuló
beruházások terveit – jelentette be sajtótájékoztatóján

T. Mészáros András, hangsúlyozva: a magasépítésű
projektek engedélyes tervein az utolsó simítások folynak vagy már be is adták
ezeket. Elképzelhető, hogy a
terveket külön kiadványban
is közzéteszik, hogy a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt minden érdi
la kos tájékozód hasson
ezekről az építkezésekről –
mondta a polgármester,
hozzátéve: ezek a projektek
útlezárásokkal, kerülőutak
kijelölésével járhatnak,
ezért arra kéri az érdieket,
kövessék figyelemmel a helyi sajtó híreit.
Q á. K.

Energiaügyi csúcstalálkozó
Dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára,
térségünk országgyűlési képviselője képviselte hazánkat a 2017. április 2–3. között Ammanban megrendezett
III. Jordán Nemzetközi Energiaügyi Csúcstalálkozón.
A fogyasztási szokások elmúlt években bekövetkezett
változásaira tekintettel a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni mindazon
energiaforrásokra, erőművi
technológiákra és regionális
eg yüttműködésekre, amelyek képesek biztosítani az
egyre növekvő energetikai
szükségleteket – mondta az
államtitkár. Az ellátásbiztonság garantálásával párhuzamosan alapvető szükség van
a globális éghajlatváltozás
kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésére is.
Aradszki András emlékeztetett: Magyarország a Párizsi megállapodás részes feleként elő kívánja segíteni a
globális klímavédelmi célok
elérését, ennek megfelelően a
kormány elkötelezett a magyar gazdaság dekarbonizációjában. A Föld átlaghőmérséklet-emelkedésének 2 Celsius-fok alatt tartásához jelenleg nélkülözhetetlen az

atomenergia alkalmazása –
húzta alá. Ezért a fosszilis és
a megújuló energiaforrások
mellett hazánk a villamosenergia-termelési energiamix esetében hosszú távon
számol a tiszta és megbízható
nukleáris energiával. Hozzátette, a már több mint három
évtizede biztonságosan és
eredményesen üzemelő Paksi
Atomerőmű villamosenergiatermelésünk stabil bázisa.
Az energiabiztonság fokozása érdekében az Európai
Unió az energiaforrások és
beszerzési útvonalak változatosabbá tételére törekszik,
ugyanakkor az ellátásbiztonság garantálásáért továbbra
is a tagállamok felelnek, ezen
hatáskörük átruházásáról
saját maguk dönthetnek –
mondta az államtitkár. Kiemelte, hogy a szomszédos
országok alapvető érdeke a
regionális szinten kialakuló
energiapiaci kooperáció, mivel az elősegíti az energia-

szektort érintő jogharmonizációt, a teljesen integrált
európai energiapiac létrejöttét és az energiabiztonságot
erősítő infrastrukturális projektek megvalósulását.
Az államtitkár felszólalásában a regionális együttműködésekre példaként említette – a több mint negyed évszázada alakult viseg rádi
együttműködés mellett – a
cseh, szlovák és magyar másnapi villamosenergia-piacok
2011-es összekapcsolását, továbbá a közép- és délkeleteurópai földgáz-összeköttetések (Central East South
Europe Gas Connectivity –
CESEC) megteremtését célzó
magas szintű munkacsoport
tevékenységét.
Aradszki András az energetikai fejlesztések iránti
elkötelezettség megnyilvánulásaként méltatta a Jordánia államfője, őfelsége II.
Abdullah bin Al Husszein
király, valamint a jordán
energ iaüg yi és ásványi
nyersanyagokkal foglalkozó
minisztérium védnökségével
meg rendezett kétnapos
csúcstalálkozót.
QQnFM

A Pest Megyei Értéktár
Bizottság fontosnak tartja
a megyei értéktárba bekerült javak megtekintését és
megismerését, ezért az
Érdi Értéktár Bizottsággal
együttműködve, egynapos
bejáró túrát terveznek városunkban. Ahogyan a megyei értéktár konferenciának, úgy ennek a célzott
bejárásnak is Érd lesz a
legelső állomása – tudtuk
meg a Hungarikum Klub
múlt csütörtöki összejövetelén.
A program részleteiről
Brunczvik Attila tájékoztatta a megjelenteket. Az
értéktár túrát a soron következő Magyarok Érdi Vására időpontjára, május
6-ra tervezik, hiszen ez a
rendezvény is megyei értéknek számít. Itt, a Főtéren tartják meg a szombati
rendezvény megnyitóját,
amelyen a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és T. Mészáros András polgármester
köszönti a résztvevőket,
valamint közreműködik a

lefér még a programba a
Szent Mihály-templom és
Szent Waltburga szobrának megtekintése is. Érd
központjába visszaérkezve,
végül a látogatók körbejárhatják és szemügyre vehetik a Magyarok Érdi Vására
kínálatát.
Mint megtudtuk, az első
Pest megyei értéktár bejárására több mint félszáz, de
legfeljebb hetven vendéget
várnak, akiket a helyi Hungarikum klub és az Érdi Értéktár Bizottság tagjai fogadnak és kalauzolnak városunkban. A rendezvény
előtt azonban feltétlenül
rendbe kell hozni a Fundoklia-völgy tanösvényét. Czabai Balázs, a Környezetvédő Egyesület tagja arról tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy az érdi önkormányzat munkatársai a napokban már tárgyaltak a
Pilisi Parkerdő vezetőjével
a szükséges felújításokról.
Utóbbi vállalta, hogy a megrongált vagy tönkrement
táblák helyett újakat fog-

Az Érdi Hungarikum Klub tagjai lázasan készülnek a május eleji
rendezvényre
Szirmok Pedagógus és Női
Kar. Az értéktár túra résztvevői elsőként megtekintik
a Magyar Földrajzi Múzeum állandó kiállításait és
kellemes sétát tesznek a
múzeumkert szoborparkjában. Ezt követően még a
délelőtt folyamán a Fundoklia-völg ybe kirándulnak Szerémi Gábor és Szerémi Júlia szakmai vezetésével. Innen visszatérve
ebéd várja őket a múzeumi
kocsiszínben, ahol az Érdi
Kamarazenekar és a Lukin
Fúvószenekar szórakoztatja a vendégeket, majd kora
délután Óvárosba indulnak
a Minarethez, valamint be-

nak kihelyezni, ezenkívül a
lépcsők és a korlátok helyreállításában is közreműködnek. Az érdi önkormányzat pedig a terület kitakarítását, a tanösvény
gledícsiáktól való megtisztítását fogja elvégeztetni.
Az Érdi Hungarikum
Klub és a helyi Értéktár Bizottság örömmel készül a
vendégek fogadására. Szeretnének jó példával elöl
járni, hiszen nagy megtiszteltetés számukra, hogy a
Pest Megyei Értéktár Bizottság Érdet választotta a
bejárási program első állomásának.
QQBálint á.

kultúra

kultúra
Kércz Tibor kiállítása a galériában

Levelek József Attilához

Természetes szépségek

Néhány napja nyílt meg Kiss Gyöngyi absztrakt festmé- sőbb önmagammal való vinyekből álló kiállítása a Csuka Zoltán Városi Könyvtár- szonyomat kellett elrendeznem és ebben a nehéz, téli
ban. A képek április 18-ig tekinthetők meg.
időszakban a versek szolgálA kiállítás címe Levelek dennap elmentem József At- tak útmutatásul. Emlékszem,
József Attilához. Kiss Gyön- tila emléktáblája előtt. Ez nagy hatással volt rám a Téli
gyit arról kérdeztem, miért volt régen a Siesta szanatóri- éjszaka című vers, aminek
ezt a címet választotta, mi um, ahol többek között József kezdő sora önfelszólítással
az, ami a művészetét a há- Attilát is kezelték. A kezelé- kezdődik: „Légy fegyelmeseim és a felépülésem alatt zett”. Szükségem is volt rá, és
nyatott sorsú költőhöz köti:
– Néhány éve hosszabb ke- annyi minden történt, hogy ezt azóta is szem előtt tarzelésre jártam az Országos meg kellett fogalmaznom, tom. Ennek a kiállításnak az
Onkológiai Intézetbe és min- hogy hogyan tovább. Legben- alcíme lehetne a vers egyik
sora „csengés emléke száll”
– mesélte Kiss Gyöngyi.
A képek színvilága megegyezik, harmóniában van
egymással. Szoros kapcsolatot mutatnak a költészettel, egy-egy kép olyan, mintha egy vers volna képben. A
költők képverseire hasonlítanak a festmények, a nézőkben a saját kedvenc versük impresszióját keltik.
Bennem a kiállítás az általános iskolás szavalóversenyeket, a magyarórák képét
hozta elő, felrémlettek bennem a saját kedvenceim: a
Karóval jöttél…, a Kései sirató és A hetedik.
Egy-egy kép olyan, mintha egy vers volna képben

Első ránézésre, s talán a
másodikra is nehéz eldönteni, festményekkel vagy
fényképekkel állunk szemben? A múlt pénteken ritka
alkalomnak lehettek tanúi
a művészetkedvelők: a galériában első ízben kerültek közszemlére különleges természetfotók.

Gyöngyi arról is mesélt,
hogyan születtek a képei: –
Sokáig olvastam a verseket
és elhatároztam, hogy eggyé
válok velük. Napokig másoltam nagy fehér lapokra tintával és ecsettel a verseket,
és akkor hirtelen arra vágytam, hogy indulatból vászonra fessem a feltörő érzéseket. Ezekből válogattam néhányat.
Gyöngyi azt mondja szereti a természetet, sok időt
tölt ott, gyakran fest tájképeket. Az absztrakt festészet is közel áll hozzá, a színek segítenek neki elmon-

dani azt, ami szóval nem
mondható el. Sokáig tanulmányozza az adott témát,
míg az első vonalat meghúzza. Alkotás közben a Binder
Quartet zenéjét hallgatja.
Jelmondata is természetesen József Attilától származik, amely így szól: „arra
törekedtem, hog y minél
tényszerűbben fejezzem ki
az elmondandót, még pedig
a szimbólumi lehetőségek
kizárásával, vagyis hogy az
elmondott tény minden mellékgondolat kizárásával jelentse az érzést…”.
nQMEliska Fanni

Az opera bűvöletében
452988

Hétévesen látott először operaelőadást, s el is döntötte:
operaénekes lesz. Szülei hatására azonban az érettségi
után szakmát szerzett, de egyetlen pillanatig sem dolgozott fogtechnikusként, mert teljesült az álma, felvették a
Zeneakadémiára – mesélte a művész, akivel a múlt héten
Lehotka Ildikó beszélgetett az érdi Zenei Könyvtárban.

TETő-ZSindEly
SZaküZlET
Bitumenes zsindely

(5–50 év garancia)
2

1589 Ft/m -től

Polikarbonát lemez
(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla

2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373
honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

459030

10 mm-es 2400 Ft/m2

Clementis Tamás családjában mindenki tanult valamilyen hangszeren, de szülei
mégsem lelkesedtek azért,
hogy a zene legyen a hivatása. Ennek dacára a művész
már nagyon fiatalon elkötelezte magát az opera mellett.
Hét-nyolcévesen lépte át először az Operaház küszöbét,
s olyannyira elvarázsolták
az ott látottak és hallottak,
hogy attól kezdve szinte az
operával nőtt fel. Igaz, sokan
kinevették, amikor a „mivel
szeretnél foglalkozni, ha felnősz?” kérdésre mindig az
volt a válasza: operaénekes.
A Magyar Állami Operaház ösztöndíjasaként végzett a Zeneakadémián, s 25
évesen már a magánénekese
volt. A kezdeti kisebb szerepeket követően az operairodalom legjelentősebb főszerepeit is megformálta. Melis
Györgyöt tekinti példaképének, akitől rengeteget ta-

nult, s gyakran együtt is felléptek.
Clementis Tamás arról is
beszélt érdi hallgatóságának, hogy pályája lépcsőről
lépcsőre épült fel, mert a
basszbariton későn érő
hangfaj. Bizonyos szerepekre csak pár évtized múltán
ért be. A Mozart-operák jelentették az alapot, s ma is,
amikor beénekel, mindig
Mozarttal kezd. Elmondta,
bár napjainkban kísérleteznek a klasszikus művek modernizálásával, ő mégis úgy
véli, az operák zöme nem viseli el a „korszerűsítést”,
legfeljebb pár Mozart-művel
lehet ezt megtenni.
Ki hinné, hogy az opera
balesetveszélyes is lehet?
Egyszer az Erkel Színházban dőlt össze a díszlet Clementis Tamás alatt, máskor
meg leesett a lépcsőn, s eltörte a bokáját, mégis végigénekelte a szerepét, bár a

Igaz, az Érdi Galéria egyszer már otthont adott egy
fotókiállításnak. Pár éve a
tetőtérben Arató Zsolt Fények és árnyak című tárlatának lehettünk szemtanúi. A
múlt pénteken megnyitott,
hazai és egzotikus tájakon
készült, különleges természetfényképekből összeállított kiállítás bizonyította: a
képzőművészet házában a
fotográfiának is helye van.
Kércz Tibor a Természetes szépség címet adta tárlatának, s valóban kizárólag
szépségeket látunk, amelyek az organikus világból a
fényképezőgép objektívén
keresztül ki- és megragadott
pillanatokat tárnak elénk. A
szokatlanul nagy számú közönség jó hangulatáról elsőként a fotóművész fia, Kércz
Viktor gitárjátékával gondoskodott, aki saját szerzeményével szórakoztatta a
közönséget.
Majd a kiállítást Eifert János fotóművész nyitotta
meg. Hangsúlyozta: bár
Kércz Tibor csupán négy évvel ezelőtt robbant be a fotográfusok világába, de
nemcsak emiatt mondható
fiatalnak a szakmában, hanem a stílusát, lendületét és
alkotói alapállását tekintve
is a korszerűséget, a maiságot, a 21. század élettempóját hozta magával. Mégis érdekes, hogy ha a fotóművészeti életrajzát kellene meg-

Kuvik, Ópusztaszeren
fogalmazni, igencsak vékonyra sikeredne, hiszen
alig pár évet ölel fel a tevékenysége. Ám ez mégis elegendő volt ahhoz, hogy a sajátos stílusú és témájú képeivel a hazai és nemzetközi
pályázatokon olyan kimagasló sikerrel szerepeljen,
hogy nemcsak magának, hanem a magyar fotográfiának
is dicsőséget szerezzen –
mutatott rá Eifert János,
hozzátéve: Kércz Tibor képei
a természettudományos ismereteket és a művészit –
beleértve a fotóművészet
technikai és esztétikai ismereteit – vonják egybe.
A natura iránti elkötelezettség a fotográfusok részéről nem egy új dolog, gondoljunk csak arra, hogy valamikor az 1800-as évek végén
szavazták meg Amerikában,
hogy legyenek nemzeti parkok, szigorú védettséggel. A
fénykép kezdetektől fog va
fegyver volt ahhoz, hogy a
természeti örökség ünket
óva-védve az utókor számára szinte érintetlenül megőrizve átadjuk. Tibor is ezt

A művész a jelmeztervezésbe és
-készítésbe is belekóstolt
végén úgy kellett levágni a
lábáról a csizmát.
Egyébként nemcsak itthon, hanem külföldön, európai, amerikai és ázsiai színpadokon is gyakran énekelte
Mozart, Verdi, Puccini operáinak főszerepeit. A művész véleménye szerint az
opera ma is nagy publicitást
élvez, de csak egy szűkebb
réteget képes megszólítani.
Akit viszont elvarázsol, annak az egész életét végig
fogja kísérni.
n B.E.

SZÍNHÁZBÉRLET
LET
2017 TAVASZ
vasárnaponként 15 órakor

BÁL A SAVOYBAN

ÁpRiLiS 23.

„Sokáig olvastam a verseket és elhatároztam, hogy eggyé válok velük”

9
460855

Alkotó olvasó
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teszi már négy éve, hiszen
annak ellenére, hogy vegyészmérnökként dolgozik,
minden szabadidejét a családjával és a természetben
tölti. Fényképezőgépével
olyan területekre látogatott
el, s olyan pillanatokat örökített meg, amiért keményen
meg kellett dolgoznia. Képei
akár a képzőművészetben is
megállják a helyüket. Tökéletes kompozícióval, a színek szinopszisát is remekül
érvényesítve készültek, s valamennyi alkotásán látható,
hogy a saját érzéseit is bele
tudta vetíteni, még akár egy
erdei felvételbe is. A művek
létrejöttekor a legfontosabb
az a belső erő, az a késztetés, amint egy-egy élmény
vagy egy különleges pillanat
szinte rögtön provokálja a
fotográfust, hogy kezébe vegye a gépét – zárta szavait
Eifert János, aki ezután tárlatvezetést is tartott az érdeklődőknek.
Kércz Tibor fotókiállítását
április 22-ig tekinthetik meg
a galéria nyitvatartási ideje
alatt.
n Bálint Edit

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

OpERETT
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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...

Tavaszi akció
a Bem téri
Lipóti Pékségben!
Helyben sütött pékáruk,
több mint 20 féle kenyér,
Lipóti tejtermékek, szendvicsek.
Minden vevő 14 óra után
egy ajándék meleg kiflit kap.
18-20 óráig minden
fehér pékáru és helyben
sütött termék 50%
engedménnyel.

Kércz Tibor és Eifert János tárlatvezetést is tartott az érdeklődőknek

Rendelni szeretne, vagy félretetetné kedvenc kenyerét?
Hívjon minket: 06 20 424 10 41

460132
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hirdetés

Voltak magányos harcosok, akik mindezt le akarták
leplezni: David Walsh sportújságírónak tűnt fel, hogy a
Festina-botrányt követő, „a
megtisztulás Tour-ja” alatt tovább nőtt az átlagsebesség.
Más csapatok versenyzői, saját csapattársai közül többen
mondták ki, ami addig erős
gyanú volt. De hivatalosan
sem ők, sem Walsh egyetlen

Megújult, széles
választékkal várjuk!

egy AJÁNDÉKKÖNYVET!*

2030 Érd, Iparos u. 60.

2030 Érd, Budafoki út 2-4.
Tel.: 23/545-373
E-mail: erd.tesco@lira.hu

*Részletek a boltban.
Ajánlatunk 2017. április 15-ig
érvényes a promócióban részt vevő
kiadványokra a készlet erejéig.

ÁPRILISI AKCIÓNK

A megszokott ízletes falatok mellé 14 órától
bombasztikus hangulatot varázsol a nagy
népszerűségnek örvendő
Dynamite Dudes együttes.

Nyitvatartás:
Hétfő-vasárnap: 9-19

Líra - Móra
Elővételes jegyeket e-mailen, telefonon történő
regisztráció alapján tudunk biztosítani. Ár: 3000 Ft.
A rendezvény napján a helyszínen 3500 Ft.

Itt a Húsvét!
akár

80%

A jegyek értéke 100%-ban lefogyasztható.

Gyerekkönyvek
kedvezménnyel!

WWW.BEFALOBILL.HU
WWW.FACEBOOK.COM/BEFALOBILL

Az akció 2017. április 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

H-P: 08:00-16:00: 06-23/631-366
vagy 06-20/923-65-66
info@befalobill.com

ZUMBA
egy kicsit másképp!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik a mozgást.
Bejelentkezés: 06-30/632-0917
Érd, Esküdt u. 4.
Péntekenként 10-11 óráig,
Csütörtökönként 17-18 óráig.

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

www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail:
aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu
FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL
Az akció március 15-től április 30-ig,
illetve a készlet erejéig tart.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

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

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

már 39.500

Ft-ért
460413

Kormos 4 év körüli, közepes termetű kan. Érden találták, félénk
kutyus volt, a pórázt nem szerette,
ebben már mutat némi fejlődést.
Kedves, jóindulatú, emberbarát,
szukákkal jól kijön. Kertes házban
érezné jól magát, ahol eleget mozoghat.

Rendeljen 2017. ÁpRilis 15-ig
műanyag vagy fa abblakkott,
aj ótt vagy edőnytt
még tavalyi gyÁRi ÁRon!
Csak személyes megrendelés esetén!

M s t az 5 kaMrás ablak áráértt
6 kaMrásat adunk ajándékba!
nyugdíjasoknak extra kedvezmények!

EMAAJTÓABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.
1114 Bp., Bocskai út 23-25.
1123 Bp., Kék Golyó u. 24.

www.ema.hu

: 70/608-0808

460177

460586

2017. április 08. 11:00-20:00

Tesco Líra-Móra Könyvesbolt

Gazdikereső

Ha örökbe fogadná
Valentint vagy Kormost, vegye fel a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276
6071 vagy 06 30 910
6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a w w w.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és
Te r mé s z e t v é d e l m i
Alapítvány, Érd.
Valentin 2 év körüli, kistestű, kedves, vidám, élénk, ivartalanított kan
kutyus. Felmenői között valószínűAdószám:
leg volt tacskó is. Általában társai18707379-1-13,
val is jól kijön, nevelhető, alkalmazBankszámlaszám: kodó. Kertes házba költözne szíve10403136-49534949- sen, ahol kis termete és rövid szőre
49521015.
miatt télen lehetőleg be is engedik.

SZEZONNYITÓ, ZENÉS
BBQ „ŐRÜLET”

Vásároljon 2000 Ft felett és válasszon

459571

pozitív mintát vagy egyéb
bizonyítékot nem tudtak felmutatni.
A filmből kiderül, hogy versenyzők, edzők, menedzserek, újságírók, szponzorok,
gyártók, technikusok, sőt
versenyszervezők mind azon
voltak, hogy „a kerékpársport
és a rajongók érdekében” ne
derüljenek ki a csapatok viselt dolgai.
Armstrong, a hétszeres Tour-győztes, aki
legyőzte a rákot, a
Livestrong alapítványnak milliókat gyűjtő
sportoló éveken keresztül érinthetetlen
volt. Aki megtámadta,
pénzzel, fenyegetéssel, perekkel nézhetett
szembe. Csapattársa,
Floyd Landis lebukása és vallomása után
szinte csak a visszavonulás mentette meg a
leleplezéstől, végül saját pénzéhsége okozta
vesztét, és 2012-ben
az USADA, az Amerikai
Antidopping Ügynökség minden bajnoki
címétől megfosztotta
Armstrongot, örökre eltiltva a
részvételtől az általa felügyelt
sporteseményeken.
A győzelem a vérében volt.
A film kölcsönözhető a
Csuka Zoltán Városi könyvtár
Zenei Könyvtárából, a felnőttkönyvtárban pedig megtalálható Armstrong Bicikli
életre-halálra, valamint Reed
Albergotti és Juliet Macur róla
szóló könyvei.

459960

találtak a francia–svájci határon, de a U. S. Postal Service
tagjai elfüggönyözött autóbuszukban, a csapategység
jegyében mindannyian pumpálták magukba az EPO-t,
tesztoszteront, szteroidokat,
a megfelelő időben pedig
csapolták magukból a tiszta
nedveket.

460019

„Ehhez szív kell, nem fizikum” – nyilatkozta a Tour de
France-ról egyik interjújában
Lance Armstrong, miközben
profi sportolói pályafutása
ennek az állításnak a cáfolata.
Armstrong fiatal korában
triatlonista volt, 1993-tól számított ígéretes kerékpárversenyzőnek. 1996-ban áttétes
hererákot állapítottak meg nála, majd
a kezelések után egy
évvel lefogyva, szikárabb testalkattal,
a győzelemre még
kiéhezettebben tért
vissza a profi kerékpárosok közé. Voltak
fiziológiai
előnyei:
alacsony alappulzusa,
alacsony savküszöbe
(ami miatt a tejsav
nehezebben képződik a szervezetében),
de a 90-es években
ezek még kemény
edzésekkel párosítva sem garantálták a
győzelmet. Abban az
időszakban, amikor
Svájcban
legálisan,
recept nélkül lehetett EPO-hoz jutni, és
Michele Ferrari doktor, a „vérdopping keresztapja” sürgölődött a csapatok körül, nem
kellett sokat gondolkodni az
extra teljesítmény elérésének
módján.
A film bemutatja a doppingolás módjait, amelyek gyakorlatilag a doppingellenőrök
szeme előtt történtek. Voltak
csapatok, pl. a Festina, ahol az
edzőnél egy bőröndnyi EPO-t

458369

460582

A program: Egy legenda bukása

ÚjRANYITOTTUNK!

460052

FILM
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GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Április hónapban
RAJZPÁLYÁZAT
A költészet napi rajzpályázat eredményhirdetése
Április 12-én, szerdán 15 órakor
ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Állatok és természet a zenében
Április hónapban
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
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GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál- Szerda: szünnap
tatásairól és díjszabásáról bővebb in- Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 Szombat: 8-tól 13 óráig
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu ZENEI KÖNYVTÁR
honlapon
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
ÁPRILIS 14–17-IG
Hétfő: 10-től 18 óráig
KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART!
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
FELNŐTTKÖNYVTÁR
Csütörtök: 12-től 17 óráig
KÖNYVAJÁNLÓ
Péntek: 10-től 17 óráig
Világjáró könyvválogató
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
A magyar költészet gyöngyszemeiből
2030 Érd, Bem tér
Április 18-ig
Tel.: 06 23 367 162
KIÁLLÍTÁS
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Alkotó olvasó
Levelek József Attilához – Kiss Gyöngyi Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
Zsuzsánna absztrakt festményei
Megtekinthető április 18-ig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
KÖNYVBEMUTATÓ
2030 Érd, Sárd u. 35.
Urbán László: Tömörkény István –
Tel.: 06 23 375 933
Mihály furfangéroz
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kötetben meg nem jelent írások
Kedd, szerda, péntek: zárva
Április 12-én, szerdán 17 órakor
Csütörtök: 12-től 17 óráig

Április 10., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 A 2016–2017. évi női kézilabdabajnokság
MTK Budapest–Érd
21:30 Élő örökségünk 5/15. rész
ismeretterjesztő sorozat
22:00 Bibliai szabadegyetem
40/90. rész
23:00 Mozgás
sportmagazin
23:30 Érdi panoráma
A heti események összefoglalója
0:00 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:15 Híradó
0:30 Tűzijáték

Április 11., KEDD

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 Magyar Jazz Ünnepe
Trio Acoustic
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:50 Műábránd
22:05 2016–2017. évi labdarúgóbajnokság
Érdi VSE–TARR Andráshida SC (ism.)
23:45 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:00 Híradó
0:15 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

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
TÁRLAT
Természetes szépségek
Kércz Tibor fotóművész természetfotókiállítása
Megtekinthető április 22-ig

460587

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
CSILLAGÁSZATI KLUB
2030 Érd, Alsó u. 9.
Először hallottuk az univerzum
zenéjét
Tel.: 06 23 365 490
KLUBÉLET
Bécsy Bence fizikus MSc hallgató előadása
www.szepesmk.hu
Égi és földi érdekességek
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 KERTBARÁT KÖR
„Medvehagyma Túra”
Bartha Lajos csillagásztörténész előadása
óráig, hétvégén rendezvénytől függően,
Indulás a művelődési központ parkolójá- Április 10-én, hétfőn 19 órakor
a rendezvény előtt 1 órával
ból. Előzetes jelentkezés szükséges 5-én
MÚZEUMBARÁT KÖR
20 óráig! Tel.: 06 30 5494 230
PROGRAMOK
A drágakövek szerepe az emberiség
Április 7-én, pénteken 8 órától
BABA-MAMA BÖRZE
történetében
VITALITÁS KLUB
Dr. Nagy Béla geológus előadása
Használt gyermekruhák cseréje,
Sámándobolás
Április 18-án, kedden 17 órakor
vására
Vezeti Szunyogh János
Április 8-án, szombaton 9–12 óráig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Április 10-én, hétfőn 17 órától
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
A Kárpát-medence tudományos
Csipkerózsika
A klasszikus portré megvilágítási
feltárói
Táncmese a VSG Kamarabalett előadá- fajtái
3276 expedíciós nap
sában
„Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
A múzeumalapító Balázs Dénes geográÁprilis 10-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Április 11-én, kedden 18 órakor
fus újraolvasva
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Hely- és sporttörténeti kiállítás
MŰSORVÁLTOZÁS!
Költészet napja
Szabadulás nélkül
Felhívjuk színházbérlettel rendelkező
Arany János művei születésének 200. év- Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
fordulója alkalmából
látogatóink figyelmét, hogy az április
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
Április 13-án, csütörtökön 15.30 órától
emlékére
23-ra meghirdetett Lépjünk olajra című
Valamennyi kiállítás megtekintéelőadás technikai okok miatt elmarad.
A Szepes Gyula Művelődési
sére jogosító teljes árú jegy 1000
Helyette a Bál a Savoyban című operett
Központ termei bérbe vehetők
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
kulturális, közművelődési
kerül bemutatásra! Szereplők: Gregor
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítáalaptevékenységgel
Bernadett, Egyházi Géza, Mádi Piroska,
összeegyeztethető célokra.
sonként
Köllő Babett, Várkonyi András,
Információ: Bakó Beatrix
A múzeum tetőtéri előadóterme
06 23/365-490/105
Juhász Illés, Göth Péter
és a kocsiszín rendezvényekre
KIÁLLÍTÁSOK
bérbe vehető kulturális,
KAMARATEREM
közművelődési
Ízek, illatok, fények
alaptevékenységgel
Halmos Mónika és Vass András fotókiállíösszeegyeztethető célokra.
tásának megnyitója
Információ: Borsos Andrásné
Közreműködik Halmos Gábor, zongora
2030 Érd, Budai út 4.
06 23 363 036
Tel.: 06 23 363 036
Április 7-én, pénteken 18 órakor
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
„Mit mondanak a madarak?”
Fehér Zsuzsa fotókiállítása
Megtekinthető április hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
UPCY ökodesign
Zalabai Csilla kiállítása
Megtekinthető április 11-ig

Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

460591

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

műsor

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

Április 12., sZErDA

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem
41/90. rész
21:00 Három nővér 1. rész
Szatmárnémeti Színház előadása
22:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:00 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Április 13., CsÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
19:35 sztárportré 93. rész
20:05 A 2016–2017. évi női kézilabdabajnokság
MTK Budapest–Érd (ismétlés)
21:35 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
22:05 Fény-Kép
kulturális magazin
22:35 Mozgás
sportmagazin
23:05 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35 párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
0:05 Tűzijáték

Április 14., pÉNTEK

19:00 székely kálvária
dokumentumfilm
19:50 sztárportré 93. rész
20:20 Műábránd

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása
ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang
Gidófalvi Attilával
CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3
dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel
előző heti adás ism.
PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

20:35 Három nővér 2. rész
Szatmárnémeti Színház előadása
22:25 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:55 Mozgás
sportmagazin
23:25 párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

Április 15., sZOMBAT

19:00 Érdi panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 69. rész
20:00 Fény-Kép
kulturális magazin
20:30 Mozgás
sportmagazin
21:00 Három nővér 1. rész
Szatmárnémeti Színház előadása
22:30 Bibliai szabadegyetem
41/90. rész
23:30 Érdi panoráma ism.
heti események összefoglalója
0:00 Tűzijáték

Április 16., 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 Három nővér 2. rész
Szatmárnémeti Színház előadása
22:50 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20 Érdi panoráma ism.
A heti események összefoglalója
23:50 Tűzijáték

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix
SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató
magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Aréna ism.
VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3
gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

PÁLYÁZATOT HIRDET

a„Közszolgálati tisztviselőkről szóló”2011. évi CXCIX. törvény 1( § .45( bekezdése alapján

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pályázati Csoport,

PÁLYÁZATOT HIRDET

az Érdi Szivárvány Óvoda

PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTŐ munkakör betöltésére.

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó, érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.
Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak
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 Önkormányzatának
Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás
elszámolásának szabályait.
A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen vagy telefonon a 06-23/522-300/ 212 melléken.
SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

•

az intézmény vezetésére vonatkozó
program;
• a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény
másolata;
• hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat
arról, hogy a pályázati elbírálásban
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
• nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról;
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi
Józsefné nyújt, a 06-23-522-345-ös telefonszámon. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 2017/3/3943/14, valamint a
beosztás megnevezését: óvodapedagógus,
intézményvezetői megbízással.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat címére
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460426

hirdetmény

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

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 kifejtett 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 személyekre!
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

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

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

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást
észlel a városban, az alábbi
telefonszámokon, illetve e-mail
címen tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890,
06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök: 1. sz. melléklet.
Ellátandó feladatok:
•
közreműködés a pályázatok előkészítésében, megírásában, benyújtásában, a hatályos pályázati
szabályzat szerinti koordinációs
feladatok ellátása, közreműködés
a nyertes pályázatok lebonyolításában, elszámolásában, teljes
körű projektmenedzsment feladatok ellátása;
•
a csoport feladatkörét érintő projektek részletes költségvetésének

készítése, figyelemmel 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 fejlesztési
programjainak kidolgozásában és
végrehajtásában;
•
a csoport feladatkörével kapcsolatos közgyűlési, bizottsági
előterjesztések előkészítése és a
döntések végrehajtásában való
közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”2011. évi CXCIX.
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés a Marianumba
A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (2030
Érd, Alsó u. 21.) a 2017–2018-as tanévben
két első osztályt indít: az egyikben nemzetiségi tanterv szerint német nyelvet, a
másikban angol nyelvet tanítunk.
A beiratkozás időpontja:
2017. április 10. (hétfő) és április 11.
(kedd) 14.00–17.00 óra között. Kérjük,

hogy a beiratkozásra gyermekükkel együtt
lehetőleg mindkét szülő jelenjen meg!
Szükséges okmányok:
• Óvodai szakvélemény;
• A gyermek születési anyakönyvi
kivonata;
• A gyermek lakcímkártyája.
Takácsné Tóth Noémi
igazgató

FELHÍVÁS

„AZ ÉV CSALÁDJA DÍJ” ODAÍTÉLÉSÉRE
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az „Év Családja Díj” annak az Érden
élő családnak adományozható, amelynek tagjai mindennapi életükkel,
munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik 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 Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, 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

Pályázati feltételek:
•
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, társadalomtudományi, művelődésszervezői
szakképzettség;
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség;
•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
közigazgatási szakvizsga;
•
angol, vagy német nyelvből legalább középszintű nyelvtudás;
•
Európai Uniós és hazai pályázatok
területén szerzett jártasság;
•
közigazgatásban, projektmenedzsment területén szerzett
gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás,
•
objektivitás,
•
jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség,

•

precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
45/2012. (III.20.( Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz,
•
motivációs levél,
•
végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör 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 Polgármesteri 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 Orsolya,
Bartos Beatrix részére, Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Személyzeti Csoport, Pest
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. április 16.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
•

a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1( bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;

•

a kinevezés határozott időre szól,
6 hónapos próbaidő kikötésével.

FELHÍVÁS
GYOMMENTESÍTÉSRE ÉS
PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője felhívja
az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
17.§ (4) bekezdése értelmében –
a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem
tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró hatóság közérdekű védekezést, azaz „kényszerkaszálást”
rendel el.
A fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság
mértékétől függően növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül, amelynek összege – belterületen – 15 000
Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. A bírság meg nem
fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat
terheli és adók módjára az állami adóhatóság hajtja be.
A fentieken kívül az elhanyagolt, gyomos ingatlanok
esetében Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú
önkormányzati rendeletének 27. § (1) bekezdése a)
pontja és 33. § (1) bekezdése alapján:

„Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az
ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 méter széles területsáv),
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az ingatlan határától számított 5 méteren belül
a teljes terület tisztán tartásáról,
a zöldsáv kaszálásáról. Az ingatlantulajdonos
köteles az ingatlanát tisztán tartani,
gyommentesítéséről gondoskodni, különösen a
parlagfüvet irtani.”
A fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet
alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében természetes személy esetén 200 000 Ft-ig, jogi személy esetén
1 000 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy a jogszabályban foglaltakat
– mindannyiunk békés együttélése és egészségének
megőrzése érdekében – tartsák be.
A Polgármesteri Hivatal a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében számít a lakosság segítségére is.
Kérjük, hogy aki parlagfüves területet észlel, az június
30-át követően jelezze a Hivatal 23/522-300-as telefon
és a 23/522-356-os faxszámán vagy személyesen az
Alsó utca 3. szám alatt.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
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Félelem nélkül krízishelyzetben

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
sére – külön eljárásban – az óvoda
vezető, valamint a védőnő egyetér
tésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amely
ben a gyermek az ötödik életévét
betölti, felmentheti a kötelező óvo
dai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kö
telező óvodai nevelésben való rész
vétel alól, az óvodai beiratkozásra
meghatározott időtartam kezdő
időpontjáig nyújthatja be kérelmét
a lakóhelye szerint illetékes jegyző
höz, továbbá a kérelem másolatát
a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez.
Amennyiben a napi négy órában
óvodai nevelésre kötelezett gyer
mek az óvodakötelezettségét kül
földön teljesíti, a szülők kötelesek
arról az óvodai beiratkozás idejének
utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül értesíteni a gyermek la
kóhelye, annak hiányában tartózko
dási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is
terheli, ha gyermeke már óvodai
jogviszonyban áll és óvodakötele
zettségét a jövőben külföldön tel
jesíti.
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmé
ben a gyermeket elsősorban abba
az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik, vagy

ahol szülője dolgozik. A szülők sza
bad intézményválasztási jogukat az
óvodák esetében is gyakorolhatják
a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai
A nevelésioktatási intézmények
működéséről és a köznevelési in
tézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMIrendelet
20. § (4) bekezdése alapján az óvoda
vezetője az óvodai felvételi, átvételi
kérelemnek helyt adó döntését írás
ban, a kérelem elutasítására vonat
kozó döntését határozati formában
közli a szülővel legkésőbb a be
iratkozásra kiírt utolsó határnapot
követő huszonegyedik munkanapig.
Az Nkt. 37.§38.§ai alapján az óvo
da döntése ellen a szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül jogor
voslati eljárást megindító kérelmet
nyújthat be az óvodavezetőnél. Az
eljárás során a települési önkor
mányzat által fenntartott nevelési
oktatási intézmény esetén a jegyző
jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az óvodáztatási kötelezettség
nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
A szabálysértésekről, a szabálysér
tési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. §a szerint
az a szülő vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete vagy gyám
sága alatt álló gyermeket kellő idő
ben az óvodába nem íratja be, sza

Gyermekétkeztetés
a tavaszi tanítási szünetben
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei
gyermekétkeztetést – a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör
vény 21/C. §a alapján – a szülő, törvényes kép
viselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott évközi szünet mun
kanapjain biztosítja a rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére.
Bölcsődei, óvodai ellátásban részesülő
gyermekek étkezése – tekintettel az intézmények nyitvatartására – a saját intézményükben biztosított.
Iskoláskorú, illetve bölcsődei/óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek a szünidei

gyermekétkeztetést – déli meleg főétkezést – a tavaszi tanítási szünet kettő munkanapján, 2017. április 13-án és 2017. április 18-án naponta 11.30–12.30 óra között
vehetik igénybe. Az étkezés helyszínei: Érdi
Bolyai János Általános Iskola étkezője (2030
Érd, Erzsébet u. 24–32.) vagy az Érdi Szivárvány Óvoda étkezője (2030 Érd, Hegesztő u.
2–8.)
A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelem be
nyújtására a Polgármesteri Hivatal Humán Irodá
ján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon: 13–18.30
óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra
között van lehetőség.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

bálysértést követ el. A szabálysértési
eljárást jegyzői értesítés alapján a
megyei kormányhivatal járási hiva
tala folytatja le.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai felvétele
A sajátos nevelési igényű gyermeke
ket nevelő óvodába való felvételhez
a szakértői és rehabilitációs bizott
ság javaslata szükséges.
Érdi Kincses Óvoda
(2030 Érd, Béke tér 1.) és tagóvodáiban:
• azon sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése, akik a
megismerő funkció vagy a vi
selkedés fejlődésének tartós
és súlyos rendellenességével
küzdenek és/vagy integrálha
tó beszédfogyatékosak,
• azok az integrálható, sajátos
nevelési igényű gyermekek,
akik érzékszervi fogyatékosak
hallás tekintetében, a Fácán
Tagóvodában (2030 Érd, Fácán
köz 3.) fejleszthetők,
• azok az integrálható, sajátos
nevelési igényű gyermekek
akik, értelmi fejlődésben aka
dályozottak vagy autista tü
neteket mutatnak, az Ófalusi
Tagóvodában (2030 Érd, Fő u.
12.) fejleszthetők.
Érdi Szivárvány Óvoda
(2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.) és
tagóvodáiban:
• azon sajátos nevelési igényű

gyermekek nevelése, akik a
megismerő funkció vagy a vi
selkedés fejlődésének tartós
és súlyos rendellenességével
küzdenek és/vagy integrálha
tó beszédfogyatékosak,
• azok az integrálható, sajátos
nevelési igényű gyermekek,
akik testi fogyatékossággal
élnek az Érdi Szivárvány Óvo
da székhelyóvodájában (2030
Érd, Hegesztő u. 2–8.) fej
leszthetők,
• azok az integrálható, sajátos
nevelési igényű gyermekek,
akik érzékszervi fogyatékkal
élnek (látás tekintetében),
a Kisfenyves Tagóvodában
(2030 Érd, Erkel u. 4.) fejleszt
hetők,
• azok az integrálható, sajátos
nevelési igényű gyermekek,
akik autista tüneteket mutat
nak, a Tusculanum Tagóvodá
ban (2030 Érd, László tér 1.)
fejleszthetők.
Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzeti
ségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) biztosított.
Az Óvodák, Tagóvodák felvételi
körzetét az Oktatási és Művelődési
Bizottság 43/2014. (IX.11.) OMB
határozata tartalmazza.
Köznevelési és
Művelődési Bizottság

Mit tegyünk, ha katasztrófa miatt gyorsan el kell hagynunk a sportcsarnokot? Mit tesznek a szakemberek, ha
veszélyes anyag folyik egy tartálykocsiból? Hogyan zajlik a mentés, a különféle rendőri intézkedések? Mindezt
nem filmekből, hanem életközelből élhették át, illetve
nézhették meg azok a diákok, akik részt vettek az ÉRD
Arénában múlt csütörtökön tartott rendvédelmi napon.
A különféle programokat
felsorakoztató, többórás rendezvényt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezte – további rendvédelmi szervek, a megyei
speciális mentők, a vöröskereszt és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével – az érdi és
környékbeli iskolák számára. Zömmel felső tagozatos
és középiskolás diákok jöttek el, de volt egy-két alsós
osztály, illetve érdeklődő lakos is a 948 résztvevő között.
Mint T. Mészáros András
polgármester köszöntőjében elmondta: nagy öröm,
hogy a második alkalommal megrendezett rendvédelmi napra ilyen sokan el-

jöttek, hiszen nagyon fontos, hogy ha katasztrófa
történik, tetteinket ne a pánik, a félelem irányítsa, hanem tudjuk magunkat és a
társainkat menteni.
A rendvédelmi nap egy különleges bemutatóval kezdődött: a FaceTeam akrobatikus sportszínház show-elemekkel tarkított labdás bemutatóját láthatták a gyerekek, akiket az akrobaták be
is vontak előadásukba: a
vállalkozó kedvűek kipróbálhatták, milyen dobbantóról kosárra dobni és labdával zsonglőrködni. A nagy
sikerű produkciót az ÉRD
Aréna kiürítése követte, a
program részeként. A diákok megtapasztalták, ho-

gyan zajlik a tömegrendezvények biztonságos lebonyolítása, a katasztrófavédelem
szakemberei pedig azt figyelték, szabályosan és időre lezajlik-e a kivonulás.
Mint megtudtuk: idén úgy
szervezték meg a kiürítést,
hogy a menekülési útvonalat
csak korlátozottan vehették
igénybe, de a diákok így is
három percen belül elhagyták a létesítményt, ami nagyon jó eredménynek mondható.
A gyakorlat része volt egy
látványos mentőakció is: a
vállalkozó kedvű diákokat
tűzoltóautó kosarával hozták le az épület tetejéről.
– Ez egy többcélú rendezvény: lezajlott a tűzjelző, a
biztonsági berendezések és
a menekülési útvonalak próbája, emellett a gyerekek
megtanulják, hogy egy-egy
rendkívüli esemény bekövetkeztekor milyen szabályokat
kell követniük. Nem mellékesen a rendvédelmi szervek

Volt tömegoszlatás, szivárgó vegyi anyag semlegesítése és sérült személyek mentése is

A rendvédelmi szervek együttműködését is begyakorolták egy baleseti szimulációban
együttműködését is begyakoroltuk egy baleseti szimulációban – mondta lapunknak Sallai László tűzoltó
százados, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, hangsúlyozva: sportrendezvényeken, szabadtéri
fesztiválokon történhetnek
olyan nem várt események,
amikor hirtelen kell átváltanunk vészüzemmódba; fontos, hogy a fiatalok megőrizzék hideg vérüket, követni
tudják a szervezők utasításait, a rendvédelmi szervek
és a szervezők pedig közösen végre tudják hajtani,
ami ilyenkor a feladatuk.
A baleseti szimuláció segítségével különféle helyzetek megoldását láthatták a
diákok. Volt tömegoszlatás,
szivárgó vegyi anyag semlegesítése, sérült személyek
mentése és még több olyan
gyakorlat, amihez hasonlót
leginkább csak tévében láthattak a diákok, akik amellett, hogy megismerkedhettek a rendvédelmi szervek
tevékenységével, azzal, hogy

eljöttek, a kötelező közösségi szolgálatból is teljesítettek pár órát. Voltak olyanok
is, akik itt kaptak kedvet a
rendvédelmi szakmák tanulásához, hiszen a rendezvényen ezzel kapcsolatos információkat is kaptak a tagtoborzó sátrakban. Másokat
inkább a látványos rendőrségi, büntetés-végrehajtási,
tűzoltó-bemutatók vonzottak, vagy pedig a parkolóban
felállított kerékpáros ügyességi pálya.
– Nagyon jó volt a program. Kiürítést láttunk már –
az iskolánkban évente szokott lenni ilyen gyakorlat –,
de a többi újdonság volt –
mondta az egyik diáklány,
aki a Gárdonyi iskolából érkezett.
– Nagyon hasznosak ezek
az információk: bármikor
előfordulhat, akár otthon,
akár az iskolában, hogy valamilyen katasztrófahelyzet
miatt menekülnünk kell –
tette hozzá a Kós szakképző
iskola egyik tanulója.
QQÁdÁm Katalin

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
460367

Érd Megyei Jogú Város Közneve
lési és Művelődési Bizottsága a
2017/2018. nevelési évre az Ön
kormányzat által fenntartott óvo
dákra az alábbi beíratási időponto
kat határozta meg:
2017. április 24. (hétfő)
8–17 óráig;
2017. április 25. (kedd)
8–17 óráig.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító igazol
vány,
• a gyermek születési anya
könyvi kivonata,
• a gyermek lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa,
• a gyermek TAJszáma.
Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó
jogszabályokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint
a gyermeknek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a neve
lési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő
nevelésben is teljesíthető.
A jegyző a gyermeket a szülő kéré
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Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:

20/231-6273

Utcai szociális munkás:

20/376-5363

Kríziskoordinátorok:

20/576-9021
20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:

20/231-8561

Mentő:

30/466-0074

Polgárőrség:

30/621-2596

Hajléktalanszálló:

20/336-8773

Érdi Vöröskereszt:

70/933-8306

2030 Érd, Budafoki út 14.
Tel.: 06-22-375-833
www.hubertparketta.hu
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Szúrós szépségek

Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből

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

461143

Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, ÁszárNeszmélyi borok

A hétvégén a Szepes Gyula
Művelődési Központban találkozhattunk néhány hatalmasra nőtt példánnyal, gömbölyűvel vagy oválisan magasodóval és a cserépben
szépen elterülő kaktuszfélékkel, medvetalpakkal, csillagkaktuszokkal meg sok
egyéb ismert vagy soha nem
látott fajtával. Láttunk virágzóakat, amelyeken élénk
rózsaszín vagy citromsárga
és vajszínű szirmok ékeskedtek, de sokkal több volt a
tüskékkel „díszített”, pelyhes kaktusz, amelyeken nyoma sem volt még a virágszirmoknak. Pöttömnyi, pingponglabda nagyságú egyedek is sorakoztak a rekeszekben, némelyiken már ott
díszelgett egy-egy mutatós,
színes virágpompon.
Egyáltalán, hogyan lesz
valakiből kaktuszgyűjtő? –
érdeklődtünk. A kör vezetője
szerint van, aki ajándékba
kap egyet, majd még egyet,
aztán ügyet sem vet rá – a
virágzásáig. Bezzeg, amikor
a tövisek közül előbújnak a
csodaszép szirmok, elkápráztatja a látvány, és mivel
sok-sok hozzá hasonlót szeretne még látni, belefog a
g y űjtésükbe. Ráadásul,
amíg a többi növény gondozásának az öntözés az alap-

első három helyezett, hanem minden résztvevő elégedetten, ajándékokkal a
kezében távozhatott. A dobogó legfelső fokára a Kőrösi iskola négyfős csapata
állhatott fel, a második helyezett a Gárdonyi, a harmadik a diósdi Eötvös csapata lett.
nQÁ. K.
ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is
dr. nÉmeth ákos
ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117
10–18 óra között

455033

csapataiban minden alsós
évfolyam képviseltette magát, így külön feladatokat
állítottak össze az első-második, illetve harmadik-negyedik osztályos diákoknak. Az iskolában hat állomást állítottak fel; többek
közt logikai játékok, Activity, kirakós szerepeltek a
játékos feladatok között.

– Míg tavaly a kompetenciaterületek álltak a vetélkedő középpontjában, úgy
idén a logikai feladatokat
helyeztük előtérbe, és egy
közös igaz/hamis játékkal
indítottunk – tette hozzá az
alsós igazgatóhelyettes.
A cél az önfeledt játék, a
nevetés volt – nem véletlen
tehát, hogy itt nemcsak az

Hirdetésfelvétel
Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság
tér 12.
Ügyfélfogadás:
929 Ft/m2

459017

A Gárdonyi iskola kilenc
esztendeje alapította meg
ezt a népszerű versenyt,
ami nem a tárgyi tudásra,
az ismeretek begyakorlására alapul, hanem a rejtett
tudás előhozását helyezi
előterébe – tudtuk meg Balláné Nemoda Éva igazgatóhelyettestől, aki elmondta azt is: az iskolák négyfős

Mint minden növény, a tövises pozsgások is pihennek
télen. Ilyenkor sötét helyen kell tartani őket és nedvességet sem igényelnek. Az első meleg napsütéssel már el
lehet kezdeni a locsolásukat, s ha elég fényt kapnak,
nemsokára színes virágokkal lepik meg gazdájukat –
tudtuk meg Jokhel Csabától, az Érdi Kern Péter Kaktuszkör vezetőjétől az idei tavaszi kaktuszkiállításon és
-vásáron.

Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

ja, a kaktusz akkor is boldog, ha néha elfelejtik meglocsolni. Mégis tévhit, hogy
odavan a szárazságért, mert
a nyári időszakban viszont
igényli a gondos öntözést.

ellátták az érdeklődőket. A
kikelet mindig több embert
vonz a rendezvényre, mert
ilyenkor a legszebb virágzó
példányaikat is közszemlére
bocsátják az érdi gyűjtők.
Vezetőjük azt is elárulta,
vannak fagyálló kaktuszok,
amelyeket bátran betelepíthetünk a sziklakertünkbe,
kibírják a telet, nyáron pedig g yönyörű virágokkal
ékesítik fel a kertünket.
Egyetlen hátrányuk, hogy
tüskéik miatt a gyomnövé-

nyektől igencsak nehéz lesz
megtisztítani a környezetünket.
A Kern Péter Kaktuszkör
tagjai minden hónap második csütörtökén, 17 órakor
találkoznak a művelődési
központban.
n BE

ÉKSZER
MARCELL
AZ ÉRD

Almási doktor

A betűk világával ismerkedtek, számországban
kalandoztak és kis katicákat készítettek a nagycsoportos óvodások az Érdi
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola idei első iskolakóstolgató foglalkozásán.

A kicsik nemcsak az iskolával, hanem a leendő tanító
nénikkel is megismerkedhettek az első, március 30-ai
iskolanyitogató foglalkozáson. Csütörtökön tartották a
városi szintű ének-zenei
meghallgatást is azoknak a
gyerekeknek, akik az énekzene tagozatos osztályba jelentkeznek.
– A zenetagozat azért jó,
mert ezekben az osztályokban többféle készséget fejlesztünk: a koncentrációt, a
logikai gondolkodást, a hallás utáni tanulást. Nem véletlen, hogy nyolcadikos diákjaink elsősorban a természettudományos tantárgyak, illetve az emelt szintű
idegen nyelv felé orientálódnak. Zenei pályára kevesen
mennek közülük; tavaly, tavalyelőtt egy-egy ilyen diákunk volt, idén egy sem –

„Csigabiga, gyere ki” – a foglalkozás közös énekléssel zárult
mondta érdeklődésünkre
Maitz Ferenc iskolaigazgató, hozzátéve: az is előnye
ennek a tagozatnak, hogy
innen szinte mindenki bejut
az általa választott iskolatípusba.
Az igazgató hozzáfűzte
azt is: a harmadik osztálytól
kötelező énekkarnak, illetve
a fellépéseknek köszönhetően a diákok megtanulnak
szerepelni, sok sikerélményük van – a felső tagozatosok külföldön is fellépnek.
– Tagozatos osztályunkra
két-háromszoros a túljelentkezés, hiszen ide nemcsak a
körzetes gyerekek jelentkezhetnek. Jönnek hozzánk

Vannak „becsapható” kaktuszfajták, amelyeket módszeres öntözéssel évente akár hétszer virágzásra serkenthetünk
Jokhel Csabától megtudtuk, hogy vannak „becsapható” kaktuszfajták, amelyeket módszeres öntözéssel
évente akár hétszer virágzásra serkenthetünk. A Kern
Péter Kaktuszkör tavaszi
kiállításán tanácsokkal is

In memoriam

Tárnokról, Budapestről és
Szigetszentmiklósról is. A
tagozatos mellett három általános tantervű, körzetes
első osztályt indítunk –
mondta az igazgató, aki azzal zárta szavait: az osztályok rendre magas, harminc
fő feletti létszámmal indulnak.
Nem véletlen tehát, hogy
az iskolakóstolgatón telt ház
volt, pedig nem ez az egyetlen ilyen program az intézményben: április 6-án is tartanak egy iskolakóstolgató
foglalkozást a Kőrösi iskolában, délután négy órai kezdettel.
QQÁ. K.

Mindenki így ismerte, így kereste, hétköznap, vasárnap, ünnepnapokon vagy éppen éjjel, ha orvosra
volt szüksége, pedig a doktor úr nem tartott ügyeletet, de Ő mindig kész volt a segítségre, ezt mindenki
tudta.
HÁZI ORVOS volt a szó nemes értelmében, kijárt a
súlyos betegeihez, de megnézte a családban a beteg
gyermeket is, ha lázas volt.
Sürgős fogászati eseteket is ellátott, ha szükség
volt rá.
Fáradhatatlan volt, ha gyógyítani kellett, jó szót,
jókedvű vigasztalást, gyógyító orvosságot adott a
betegeinek, évtizedeken át.
Magas, mosolygós megjelenése bizalmat sugárzott.
Fiatalok, öregek sokan fordultak hozzá, a gyógyulás reményében.
Ő mikor pihent? Ki tudja? – talán két betege között,
vagy éppen a vadászaton, amit nagy kedvel csinált.
Vagy akkor, ha a kertjében a rózsáit metszette vagy
éppen a muskátlijait locsolgatta.
1996-ban a város képviselő-testülete munkája elismeréséért az „Érd Városáért” díjat adományozta
számára.
Ha megbetegedett, Őt ki gyógyította?
Türelemmel viselt, súlyos betegsége 89 éves korában elvitte, végleg megpihenni.
Március 23-án népes családja mellett, sok-sok betege, tisztelői kísértük utolsó útjára a DOKTOR
URAT.
Sok-sok virág borítja sírját.
Nyugodjék békében.
Dr. Veres Judit gyermekorvos
Egészségügyi bizottság elnöke

EXTRA AKCIÓ
Bajcsy Zs. út 125-127.
Kálvin tér 1.

Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

2017. április 10 - április 15.
45906
64

Tizedik alkalommal tartották meg múlt csütörtökön a
Gárdonyi iskolában az alsó tagozatosok IQ-versenyét:
a játékos vetélkedőn a tankerületi iskolák négy-négy
fős csapatokkal nevezhettek.

Iskolakóstolgató

UNK!
MEGNYITOTT

999

I INTERSPARBAN!

S en ációs á ukés le el, n i ási ke ve mén e kel
vá juk ke ves vásá lóin a !
ARANY -10% -30% EZÜST-50% -70%
Ö TA A Y B S ÁMÍTÁS I ME EDŐ Á ON,
akár 12.000 Ft/gr
Ho a ö a an á !
K je s emél e s a o t á ain a .

Ft/kg

Friss sertés rövidkaraj

Ó ÁK: FOSSIL SIO G-SH CK DANIEL LEIN
Rés le e ől é e lődjön ü le ün ben.
Az akció a készlet erejéig tart.

1190

1399

Ft/kg

Sle-Pa füstölt, kötözött lapocka

Ft/kg

Mizo Trappista sajt

461179

IQ-bajnokság alsósoknak
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199

169 Ft
Mesés friss tej
2,8% 1 l

249

Ft/db

Kinder meglepetés tojás
ojás
20 g

Ft/db

Sió gyümölcslevek
ek
többféle

1l

A minőség garanciája.
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37 érmet gyűjtöttek
Március második hétvégéjén, Dorogon rendezték
meg a Fekete Gyémánt Kupát. A kétnapos versenyen
tizenhat ország háromszáz
versenyzője vett részt.
Előbb a kadet versenyeket
bonyolították le, ahol az érdiek közül Végh Richárd
pontszerző, ötödik helyen
zárta a napot. Majd a juniorok vették át a stafétabotot,
s kis szerencsével, harcos
hozzáállással Kovács Bence a harmadik helyet érte

Baljer Kitti, Baljer Roxána, Feik Lázár, Gazsi
Máté, Sipos Boglárka, Délceg Edvárd, Végh Artúr,
Varga Dániel, Berta Mike,
Végh Richárd, Pataki Sámuel, Kovács Bence, Délceg
József, Molnár Tamás és
Lemák Diána, mellettük
az érdiek további tíz második és öt harmadik helyet
szereztek.
Az áprilisban, Grúzia fővárosában, Tbilisziben rendezendő U21-es és U23-as,

A szumócsapat Dorogon
el, míg Pataki Sámuel ötödik lett.
Az érdiek huszonöt sportolóval indultak el a március 15-én, szintén Dorogon
rendezett gyermek fiú és
lány, illetve felnőtt szumó
országos bajnokságra, ahol
U12-es, U14-es, U16-os,
U18-as és U21-es válogatóverseny is volt. 116 versenyző vett részt a viadalon,
ahol az Európa-bajnokságra kijutó versenyzők kvótájának a növelése is cél volt.
Az érdiek szépen meneteltek a dobogó legfelső foka
felé.
Ide állhatott végül Jakab
Roland, Jakab Dániel,

valamint felnőtt szumó Európa-bajnokság ra nyolc
érdi kvalifikálta magát.
Március 18-án a pestszentimrei Sportkastélyban rendezték meg a lány
serdülő és diák korcsoport
diákolimpia országos döntőjét és a kadet női válogató
versenyt. A 260 induló között az Érdi Spartacus SC
nyolc versenyzővel lépett
szőnyegre. A lányok szépen
helytálltak, Kaszás Lilla
ezüst-, Baljer Kitti bronzérmet szerzett, Kaszás Elza
az ötödik helyen zárt, valamint a kadet válogatóversenyen Sipos Boglárka második lett.
n D.B.

LABDARÚGÁS

KÉZILABDA

Az érdiek akarata érvényesült

Győzelem remek védekezéssel

véssel befejezni. Ezt a zavart hogy lesről, majd a 86. perckihasználva az 58. percben ben szép bal oldali támadást
egyenlített a vendégcsapat. követően a beívelt labdát a
A jobb oldali szabadrúgásba csereként beálló Pintér Nia rövid saroknál érkező Vitt- kolasz juttatta a hálóba (2–1).
man Ádám a védőjét meg- Győzelmével az érdi csapat
Semmit sem akart az érdi előzve nyúlt a labdába (1–1). megőrizte első helyét a tábláAz egyenlítő találat után zaton, az egy mérkőzéssel
csapat a véletlenre bízni, így
nekirontott az ellenfelének Limperger Zsolt
és már a hetedik percben az vezetőedző soroandráshidai hálóban landolt zatos cseréivel, a
a labda. Koós Gábor reme- támadójáték erőkül tálalt Melczer Vilmos sítésével igyekeelé, aki a kapujából kimoz- zett a mérkőzés
duló Horváth Márton felett eredményét ismét
az érdi csapat jaemelt a hálóba (1–0).
A hátrányban játszó ven- vára fordítani.
dégek fokozatosan feladták Nagy nyomás alá
szoros védekezésüket és került a vendégek
egyre bátrabban vezették kapuja, de sokáig
támadásaikat a hazaiak ka- a szerencse elpárpujára. Sorozatos szögletei- tolt a hazaiaktól,
ket az érdi védelem maga- mivel előbb Ország Péter, majd
biztosan hárította.
Vendéghelyzettel kezdő- Koós Gábor lövédött a második félidő. Az öt- sét a gólvonalról Melczer Vilmos újabb találatával a góllövővenedik percben Melczer hárították a Zala lista élére ugrott
(fotó: Balogh István)
Vilmos passzát elcsípték az megyeiek. Beszoandráshidai támadók, de a rultak a vendégek a saját ka- kevesebbet játszó ETO FC
bal oldali beadást Vittman pujuk elé és a hazai szurko- Győr előtt.
„Szoros meccsünk volt. Az
Ádám a hosszú saroknál lók joggal reménykedtek,
nagy helyzetben mellé fejel- hogy a fölény csak gólra fog első harminc perc nagyon jó
te. Az érdi csapat játéka egy változni. Reményük nem sok- volt, két-három gólt szerezkicsit kapkodóvá vált, nem kal a találkozó vége előtt be- hettünk volna. Aztán a szütudták a támadásaikat vé- teljesedett. Előbb Tárkányi net előtt elkezdtünk kapkodgigvezetni és góllal vagy lö- Gergő talált a kapuba, igaz, ni, ami az elmúlt időszakban
egy-két meccsen jellemző
volt ránk. A második félidőre
úgy jöttünk ki, mint ellenfeÉrdi VSE–TARR-Andráshida SC 2–1 (1–0)
lünk az elsőre. Amikor egy
Érd, 250 néző. V: Ducsai (Kulcsár J., Kövér)
ártatlan pontrúgásból kapÉrdi VSE: Borek – Ország (Tárkányi, 71.), Bozsoki, Csiszár, Nétunk egy gólt, átálltunk hámeth G. V. – Kónya (Pintér N., 59.), Pallagi, Melczer – Kelerom, négy támadóra és ez
men, Koós (Gyurácz B., 86.), Balázsovics.
meghozta eredményét” – érEdző: Limperger Zsolt Gólszerzők: Melczer (7.), Pintér N. (87.),
ill. Vittman (58.)
tékelt Limperger Zsolt.

Az októberi 22–22-es bajnoki, illetve a februári 22–21-es
Magyar Kupa-mérkőzés után revánsot vett a Debrecenen az ÉRD női kézilabdacsapat a K&H női kézilabdaliga 18. fordulójában.

Az első tavaszi hazai győzelmére készült az Érdi
VSE a középmezőnyben
helyet foglaló TARR-Andráshida SC csapata ellen.

Az ÉRD–DVSC-TVP mérkőzés előtt a hazai csapat
két játékosát díjazták, hiszen Janurik Kinga a Mag yar Kézilabda-szövetség
főtitkárhelyettesétől, dr.
Kersch Ferenctől átvehette
a 2016-os év legjobb kapusának járó elismerést, valamint most kapta meg a
2015/2016-os bajnoki szezon
gólkirálynői címéért járó díját az ÉRD klasszis jobbszélsője, Katarina KrpezsSlezák.
Nehezen indult be a gépezet mindkét oldalon, az első
gólra a harmadik perc köze-

péig kellett várni, amikor a
vendégektől Siska Pálma
értékesített eg y hétméterest, majd erre válaszul Klivinyi Kinga egyenlített. A
hetedik percben Karina Jezsikava ismét előnyhöz juttatta övéit, ám ezt követően
négy érdi találattal szinte
eldőlt a mérkőzést. 5–2 után
a Debrecen csak kétszer tudott egy gólra zárkózni, s az
ÉRD úgy vezetett a szünetben 8–7-re, hogy Janurik
Kinga tizenkétszer védte az
ellenfél kísérleteit.
A fordulás után viszont
villámrajtot vettek Kiss Ni-

ÉRD–DVSC-TVP 23–19 (8–7)
Érd, 1300 néző. V: Hargitai, Markó
ÉRD: JANURIK – Krpezs 3, M. González, A. Bulatovics 3, Kisfaludy, KLIVINYI 6, ARAÚJO 4. Csere: Gridnyeva (kapus), Signaté, Kiss N. 4, Fekete B. 1, Gulyás, Szabó L. 2 (1). Edző: Szabó
Edina
Kiállítások: 8, ill. 6 perc; Hétméteresek: 2/1, ill 6/4

Irány az alaptábor

kolették, a jobbátlövő két
gólja mellett további hármat szerzett az ÉRD, s rögtön hattal ment. Ezt követően már tapadni sem tudott
igazán a hajdúsági együttes, Klivinyi Kingáék pedig
magabiztos, 23–19-es győzelmet arattak, ezzel revánsot vettek az októberi
döntetlen és a februári kupabúcsú miatt.
Külön jó hír, hogy Katarina Krpezs mellett visszatért
a csapatba a Kisvárda elleni
meccsen súlyosnak tűnő sérülést szenvedő Gulyás
Vanda is.
– Nehéz meccs volt, de fontosabb, hogy jól és keményen védekeztünk. A lerohanások jól mentek. Büszke
vag yok a csapatra, mert
otthon mindig jó játszani és
ez most egy új időszak kezdete számunkra – mondta
Mireya González, az érdiek
jobbátlövője.
– Nagyon örülünk a győzelemnek. Egy sportszerű
találkozót láthattak a nézők. A szurkolóinknak köszönjük a támogatást. A csa-
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Klivinyi Kingáék visszavágtak a Debrecennek a kupabúcsú miatt
(fotó: Dénes Balázs / handballerd.hu)

pat szerette volna megmutatni, hogy a küzdőszelleme
az utóbbi idők nehézsége ellenére nem változott – fogalmazott Szabó Edina, az
ÉRD vezetőedzője.
Kisfaludy Anették a bajnokság 19. fordulójában, április 8-án 18 órától az MTK
Budapest otthonában lépnek pályára, következő hazai mérkőzésüket pedig április 15-én, ug yancsak
szombaton, 18 órakor játszszák, amikor az EUbility
Group-Békéscsabai ENKSE-t fogadják. n Domonkos

Barján visszatér
Vácra
Barján Bianka távozik az
ÉRD női kézilabdacsapatától és korábbi csapatánál,
az Ipress Center-Vác
együttesénél folytatja. A
26 éves játékos második
szezonját kezdte meg Érden, ám a dunakanyari
csapat honlapján jelentette be, hogy Barján nyártól
már Szilágyi Zoltán csapatát erősíti.

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

nQHarmat Jenő

460143

Sakk csapatbajnokság
• gipszkarton rendszerek
Szárazépítészeti szakkereskedés rendszerben

• beltéri ajtók
• revíziós nyílások
• vakolati rendszerek
B+M Hungária Kft • H-2045 Törökbálint • Tópark 4 • www.baustoff-metall.hu • T +36 23 337 730 • F +36 23 510 730

www.baustoff-metall.hu

A Pest megyei Szuper csoportban az utolsó fordulóban az Érdi VSE a
Gyömrő együttesét fogadta. A negyedik tábla gyors döntetlenét követően az ifjúsági Mocsári Eszter (a képen jobbra) kezdte meg a győzelmek sorát. Kétórás küzdelem után sorra születtek meg az érdi
pontok. Holtság István, Szenczy Sándor, Pápai János és Miklós Tamás is győztesen állhatott fel. Az éltáblán Jász Péter jól tartotta ellenfelét és megosztoztak a ponton. A 6-1-es vezetés megnyugtató
volt, de kicsit megtorpant a hazai csapat és becsúszott két vereség
(6-3). Az utolsó játszma közel 5 óráig tartott, de Horváth Péternek
sikerült begyűjtenie az egész pontot. A végeredmény Érdi VSE–
Gyömrői SE 7-3. A Szuper csoportban az Érd 6., a Gyömrő pedig a 8.
helyen végzett.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd, illetve az Everest Expedíció 2017 stábja megérkezett Nepál fővárosába, Kathmanduba, ahonnan elindultak a Mount Everest alaptábora felé, amely 5344 méter magasan
van. Az érdi Klein Dávid Nepál fővárosában, a Turisztikai Minisztériumban átvehette az Annapurna csúcsának eléréséről szóló oklevelét is. A Magyar Everest Expedíció 2017 két főszereplője az előzetes
tervek szerint május közepén-végén kísérli meg a 8848 méter magas
Mount Everest csúcsának elérését oxigénpalack nélkül. A magyar
expedíció részleteiről Klein Dávid és Suhajda Szilárd naplót vezet,
amelyet a későbbiekben a két hegymászó hivatalos közösségi oldalán tesznek közzé
n Domi
(Fotó: Mohai Balázs / Magyar Everest Expedíció 2017)

NO
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W W W. FAC E B O O K .CO M / H A N D B A L L E R D

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

459051

• tűzvédelmi burkolatok

Z I L A B DA

ÁPR. 15. 18:00

• hőszigetelő rendszerek

KE

• akusztikus álmennyezetek

keresünk

női és férfi munkaerőt
kábelkonfekció gyártására.

A Napfény Otthon Alapítvány
idősek otthona azonnali belépéssel
teljes munkaidős
szAkképzett ápOlót keres!
Továbbá jó állóképességű, részmunkaidős

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

www.facebook.com/AlpineHungary





versenyképes jövedelem, attila.toma@artec-systems.eu
étkezési és utazási
e-mail címre.
hozzájárulás
Tel: 0623/428-337
fiatalos munkahelyi légkör.

Az

MÉDIATANÁCSADÓT
Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

keres.

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.

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
a 06-23-368400-as
telefonszámon lehet.

segédmunkásokat
keres.

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

Érdeklődni telefonon:
06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

Autóbuszok és
tehergépjárművek
javításában jártas
karosszéria lakatosokat
keresünk
XI. kerületbe
azonnali kezdéssel.
Karosszéria lakatos
szakmunkás végzettség
szükséges.

T: 06-20-417-1665

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

Kertész szakmunkást és motoros
fűkaszát használni tudó kollégát keresünk, kiemelt bérezéssel. Tel.: 06-30-6980114

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

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

T: 06-20/288-5148

TÁRSKERESÉS

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

K129 Autósbolt

Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig mindenfajta munkálatokat. Ezen felül aszfaltozást, járdaszegélyezést, stb. Nyugdijasoknak tavaszi kedvezmény
25%! Hivjon bizalommal! 0620-396-0693

Csókás vízvezeték-szerelő

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

Érden eladók használt beltéri
üveges ajtók, használt borászati edények, fa hordó, prés, daráló, permetező, kis rotációs kapa. Tel.: 06-30-792-6544
Készpénzért vásárolok teljes hagyatékot, festményt, porcelánokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555,
06-23-396396
Lomtalanítást vállalok! hagyatékból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555, 06-23-396396
18 db vasbeton, I gerenda (19 cm
magas, 2,6 m hosszú) 50 e Ftért elvihető. Tel.: 06-20-5024560
Eladó Singer varrógép és 2 nagyméretű cserepes fikusz. Tel: 0630-3884144.
Alkalmanként fuvarozást, költöztetést vállalok. Tel.: 06-307473655

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje. Hétvégén is!
Ingyenes helyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
T: 20/9317-114, 20/9351-817

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

06-30/2411-343

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43; 0620/800-9204.

460615
459203

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

Duguláselhárítás non-stop,

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN
Lakossági 10 szavas
blokkár

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

Normál

Normál

Üzleti alapár
(10 szó felett)
Normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

nettó

bruttó

nettó

bruttó

834,6 Ft

1060 Ft

83,5 Ft

106 Ft

1826,8 Ft

2320 Ft

182,7 Ft

232 Ft

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

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

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

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
grafitos prémium Homlokzati
Homlokzati
Hőszigetelő rendszer
Hőszigetelő rendszer

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

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

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

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

ELÉRHETŐSÉGEK:

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

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

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

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

Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk
· Folyamatos akciók
Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

457152

Telefon: 06-70-3036003

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

455251

Hétvégén és ünnepnapokon is!
Nincs kiszállási díj!

autó és motorkerékpár alkatrész

SZAKBECSÜS HÖLGY
VÁSÁROLNA

457465
458024

Kirándulások minden korosztály
számára áprilisban. Kiskunfélegyháza, Veszprém. Érdeklődni: 06-30-531-1648, www.szivarvany2016.oldalunk.hu,

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU

431729

VÁLLALKOZÁS

T.:robertosilverkft@gmail.com
06-70-4117646

SZÉPSÉGSZALONBA

459053

SZABADIDŐ

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

Jól működő

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

VEGYES

Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszakba, bejelentett munkaviszonyba törökbálinti irodaház takarítására. Pályázni fényképes önéletrajz küldésével lehet a barbara.bodo@hu.issworld.com email címen vagy a 06-20/4288999 telefonszámon.

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

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

Társkereső iroda Érden, programokkal, kirándulásokkal. Időpont egyeztetés és bejelentkezés:06-30-531-1648

Karosszéria lakatosokat
keresünk!

munkatársak jelentkezését várjuk.

Redőny
sZúnyOgháló

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

459852

FORGÁCSOLÓ GÉPEK
KEZELÉSÉRE

Megbízható, minőségi munkát
végző szakembert keres?
06-20-560-0612

459061

459979

az alábbi munkaterületekre több műszakos
munkarendbe:

vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

éRdekLŐdnI teLeFonon:

Diósd, Homokbánya u. 75.

BETANÍTOTT
MUNKATÁRSAKAT KERES

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló

Csökkent
munkaképességűek
JeLentkezését Is váRJuk.

Jelentkezni személyesen:

A Kludi Szerelvények Kft.

Autómosó (kézi) Érden leinformálható munkatársakat, munkatársnőt keres. Kellemes munkakörnyezet, bejelentett munkahely, jó fizetés+teljesítmény
alapú egyéb juttatás. Hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. Tel: 06-209652902

A Kludi Szerelvények Kft.
nehéz fizikai munkára

REDŐNY

Méretre, garanciával

ÁLLAT - NÖVÉNY

452860



Dr. Masason Tibor 06-30-971-2414

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
t: 06-30-682-1390

457867

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

Amit kínálunk:

betegkísérői, bevásárlói munkakörbe.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu e-mail címen,
érdeklődni a 06-23-368400-as
telefonszámon lehet.

457860

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

NyugdíjAs muNkAtársAt

459982



Fényképes önéletrajzát
küldje az:

FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL!

VILLANYSZERELŐ

100%-os PRÉSELT NATÚR
(0% cukor, 0% tartósítószer)
GYÜMÖLCSLÉ (5l/db; alma-,
őszi-, meggylé), ill. EPER- és
MEGGYLEKVÁR kapható!

1,5 mm vakolattal

λD=0,039 W/mk!

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

1,5 mm vakolattal

λD=0,031 W/mk!

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

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

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

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

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

459032

hr.pehu@prettl-electronics.com
461138

461136

Könnyűülőmunka•lgényeséstisztamunkakörnyezet
•Korrektbérezés•Hosszútávúbiztonság
Előrelépési és tanulási lehetőség
az elektronika területén!
Kezdőket és újrakezdőket is várunk!

LE AKAR SZOKNI A DOHÁNYZÁSRÓL?

AUTÓ/MOTOR
AzonnAli készpénzfizetéssel!

Friedl Zoltán (06-30-646-8588, 06-30-931-5170)

EGÉSZSÉG

460157

Érdemes Trans
Árufuvarozás, költöztetés,
teljeskörű kőműves munkák

459141

461125

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas
autóvillamossági szerelőket
keresünk
XI. kerületbe
azonnali kezdéssel.
Autóvillamossági szerelő
szakmunkás vagy
autóelektronikai műszerész
végzettség szükséges.

T: 06-20/9-346-354

450058

ÖsszeszerelőimunkaÉrden

Érd,Turulu.10.23/505-840

jó kézügyesség
önálló munkavégzés

Autóbuszok és
tehergépjárművek
javításában jártas
autószerelőket keresünk
a XI. kerületbe
azonnali kezdéssel.
Autószerelő szakmunkás
végzettség szükséges.

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

www.pannonjob.hu



Hulladékhoz

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

460220

455272

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

06-20/326-1996

Elvárások:

ÁLLÁST KERES

ÉRDI GYORSSZERVIZ

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

Mindenféle

459228

munkakörbe.
betanÍtáSt váLLaLunk

Autóvillamossági
szerelőket keresünk!

Budaörsi munkahelyre

Konténer

Érden külön álló, bútorozott ház
(szoba, konyha, fürdőszoba) 1
férfi részére kiadó, 45eFt+rezsi.
30/98-39-919.

461113

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el pályázati anyagát e-mailben a
pályázott pozíció feltüntetésével a job@dunavitex.hu vagy postai úton ill. személyesen a
következő címre: Duna Vitex Kft, 1222 Budapest, Nagytétényi út 72-76. (portán leadható).

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

kollégákat

Alkalmi pultost keresek. Tel.: 0630-8658756

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

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

Előny:
• Középfokú angol nyelvtudás

OPERÁTOR

Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.

• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-451 KÉPES LÁSZLÓ
Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

KONTÉNER

459998

459472

Előnyök:
• gyártó üzemben szerzett tapasztalat

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

KÖVETELMÉNYEK:

Érdi virágüzletebe virágkötőt illetve kisegítőt felveszünk. Tel.:
06-30/999-73-94.

KIADÓ INGATLAN

Feltétel:
• Középiskolai végzettség
• Logisztikai területen eltöltött gyakorlat

459484

Elvárások:
• önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre való képesség,
• pontosság, önellenőrzés,
• terhelhetőség, szükség szerint túlóra vállalása,
• kétműszakos munkarend vállalása (5:40-14:00; 14:00-22.20)

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

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

• magas kereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom
Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

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

459182

logisztikai
asszisztenst

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

459980

• gépkezelő (egyéni és csoportos munkavégzés)
• csomagoló

Feltétel:
• általános gépészethez tartozó szakmunkásvizsga
• targoncavezetői engedély
• gépészeti alapismeret

BETANÍTOTT ÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

munkakörbe.

461128

Gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat az alábbi betanított pozíciókba:

automatagépsor kezelőt

CNC CSISZOLÓ POLIROZÓ

454773

06-23-374-007 info@kekduna17.hu

keres sóskúti gyárába:

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

459977

460507

Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

MAPEI Kft.

460705

A Duna Vitex Kft. Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag feldolgozó vállalata.
Cégünk 1992-ben alakult a német VSM AG leányvállalataként, amely a világ vezető csiszolóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150 éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik. A Kft. tevékenysége hajlékony csiszolóanyag konfekcionálása. E területen vezető
szerepet tölt be és fontos részt vállal az anyavállalat világméretekben jelentős csiszolóanyaggyártó tevékenységében. A Duna Vitex Kft. az utóbbi 4 évben több, mint 3 milliárd
forintos beruházást valósított meg Budafokon található telephelyén, ezáltal modern 21.
századi munkakörülményeket teremtve.

A

460142

Gépek szereléséhez gépész kollégát keresünk fiatalos csapatunkba, diósdi munkahelyre.
Jogosítvány előny! Tel.: 06-30390-6163, 06-70-243-1413

Érdi OMV töltőállomásra férfi kútkezelőt felveszünk. Telefon: 0630-2107577, 06-30-9487825

460315

ÁLLÁST KÍNÁL

Amit nyújtunk:
• versenyképes kiemelkedő bérezés, legális bejelentett jövedelem,
• vonzó juttatási csomag (cafeteria)
• munkába járás támogatása,
• teljesítménnyel arányos mozgóbér
• magas szintű szakmai képzés, teljes körű betanítás, mentorprogram
• változatos, fejlődési és előre lépési lehetőségekben gazdag munkakör,
• jó munkahelyi légkör, modern munkakörnyezet
• biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő vállalatnál.
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apróhirdetés

445413
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Jótékonysági akció a kutyusokért
Hétszázhúszezer forint adományt adtak át az ÉRD kézi- hogy a jótékonysági akció
labdás lányai, illetve egy drogéria képviselői a Sirius ideje alatt fizethessen. A 720
ezer forintot, ami e hatvan
alapítványnak a múlt szerdai kézilabdameccs előtt.
perc alatt befolyt, a drogéria
Erre a különleges aktusra balátlövője, Klivinyi Kinga teljes egészében felajánlotta
azért kerülhetett sor, mert a volt az üzlet két házigazdája, a Sirius Állat- és Természetparkvárosi új bevásárlóköz- akik segítettek a vásárlók- védelmi alapítványnak, amit
pont drogériája egy jóté- nak a pénztárnál, no meg a kézilabdás lányokkal –
konysági akció keretében autogramot adtak gyerekek- akik már többször támogatnyitotta meg kapuit március nek és a felnőtteknek. Na- ták az érdi állatmenhelyet –
huszadikán: délelőtt 10 és 11 gyon sokan jöttek el az előre közösen választottak ki.
– Az állat-, a természet- és
óra között az ÉRD női kézi- meghirdetett akcióra – volt,
labdacsapat kapitánya, Ja aki direkt félretetette a ko- környezetvédelmet, illetve
nurik Kinga és válogatott rábban telipakolt kosarát, az egészséges életmódot ki-

Böjtös Andrea (jobbról a második), a Sirius alapítvány elnöke nagy
örömmel és köszönettel vette át a felajánlást

459088

Janurik Kinga és Klivinyi Kinga segítettek a vásárlóknak a pénztárnál

(Fotók: Dénes Balázs / handballerd.hu)

emelten fontosnak tartjuk,
része vállalati filozófiánknak. Önkéntes programunk
keretében sok kollégánk segédkezik állatmenhelyeken
– mondta lapunknak Kanyó
Roland marketing- és PRmenedzser.
Böjtös Andrea, a Sirius
alapítvány elnöke nag y
örömmel és köszönettel vette
át a felajánlást. Mint tudósítónknak elmondta, ez az öszszeg számottevő tétel az
éves költségvetésükben.

– Négyszázezer forintot
ivartalanítási akcióra fordítunk majd: hozzájárulunk
azon kutyák ivartalanításához, amelyek gazdái önerőből
e műtétet nem tudják elvégeztetni. A fennmaradó összeget
a menhelyi kutyák ellátására
fordítjuk: etetésre, állatorvosi költségekre – chippelés, oltások, bolhairtás. Ekkora létszámnál bizony a parazitamentesítés is nagy összeg –
tette hozzá Böjtös Andrea.
QQÁdÁm Katalin

