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

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

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

ADÁS-VÉTEL- L
AUTÓKERERESKEDÉSS

4000 Ft-tól0 t- l

1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 277.

+36 70 629 0315+ 6 70 9 0315+36 70 629 0315
+36 70 629 0314+ 6 70 9 0314+36 70 629 0314
www.villamcar.huw. il r uwww.villamcar.hu
info@villamcar.huil r uinfo@villamcar.hu
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Ingatlant

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

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

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu

 „Az élet súlypontja tulajdonképpen az életen túl van”
Interjú dr. Kamp Salamon Kossuth-díjas karmesterrel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 15. szám    2017. április 19.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Új  játszótér épült Parkvárosban
Múlt szerdán adták át az In-

terspar bevásárlóközpont par-
kolójával szomszédos játszóte-
ret, amely az önkormányzat és a 
SPAR Kft. együttműködésével 
valósulhatott meg. A környék 
gyermekei azonnal birtokba vet-
ték a hintákat, csúszdákat, 
egyéb játszóeszközöket.

– Nagy öröm számunkra, hogy 
újabb gyönyörű játszótérrel gaz-
dagodtak a gyerekek, ami Érd 
önkormányzata és a SPAR Ma-
gyarország Kft. megállapodásá-
nak eredménye. Két éve meg-
ígértük: most Parkváros fejlesz-
tése következik, és látható, hogy 
sorra-rendre változik ez a vá-
rosrész. Ebben nagy szerepe 
van a SPAR-ral kialakult együtt-
működésnek: ez a játszótér is 
ezt példázza, ahogy az épülő új 
közösségi ház is – hangsúlyozta 
T. Mészáros András polgármes-
ter a játszótér átadásán.
 n 7. oldal

Kevesen járnak rákszűrésre

A köztudatban a daganatos betegség még ma is vég-
zetes kórként van jelen. Ma már azonban a legtöbb 
rákbetegséget nagyon jó hatásfokkal lehet gyógyíta-
ni. Ráadásul a gyógyítás legfontosabb eszköze az ön-
vizsgálat és a szűrés.  n 3. oldal

„Örvendjen az egész világ”

A múlt kedden a Kőrösi iskolában megtartották az Or-
szágos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő városi 
fordulóját, amelyen a VMG, az Érdligeti és a Kőrösi 
csapata versenyzett egymással. A győztes csapat a 
Kőrösi lett.  n 18. oldal

Győzelem hazai pályán

Az elmúlt fordulók eredményei után sokan nem vet-
tek volna mérget arra, hogy az ÉRD ilyen tükörsimán 
veri a Békéscsabát a K&H női kézilabda liga 20. fordu-
lójában, ám Szabó Edina együttese magabiztos játék-
kal 34–24-re nyert.  n 21. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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dr. Ádám Zoltán
fül-orr-gégész,
audiológus főorvos

Muse i2400 CIC egyéni, szinte
láthatatlan, vezeték nélküli
hallókészülék 50%

Hallókészülék -50%
+ távirányító ingyen*

Érd, Budai út 28. 06 23 362 351 • 06 30 825 9274

Május 2-5.
Szakképzett audiológusaink a következő
INGYENES vizsgálatokkal várják Önt:

INGYENES videó otoszkópos
vizsgálat, amellyel Ön is láthatja
hallójáratának állapotát.

INGYENES hallásvizsgálathoz kötődő fülészeti vizsgálat

INGYENES átfogó hallásvizsgálat:
hallásküszöb, csontvezetéses vizsgálat, typanometria

Előzetes bejelentkezés szükséges!
Kérjen időpontot még ma: 06 30 825 9274

ÚJ! Csak az
Egészség Napokon!

plusz fejlett
SurfLink
hallókészülék-
ávirányító
AJÁNDÉKBA.
Két Muse i2400 CIC
egyidejű vásárlása esetén.

* CI
árlá

Akciónk a teljes áras Muse i2400 CIC hallókészülékre vonatkozik és csak az Egészség Napokon érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és a készlet erejéig érvényes. Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
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Még  mindig nem járunk rákszűrésre!
Személyes tanácsadással és felvilágosítással ünnepelte 
a szakorvosi rendelő a nemzeti rákellenes napot. Az 
egészségügyi intézmény nem először csatlakozott a 
kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy minél több 
ember ráébredjen: felelősséggel tartozik saját magáért, 
egészségéért, és saját maga is tehet az egészséges élet-
mód kialakításáért. Hogy hogyan, arról dr. Kőszegi Gá-
bor főorvos beszélt lapunknak.

Sokan gondolják, hogy a 
rák korunk betegsége, ám 
gyakorlatilag az emberrel 
egyidős – tudtuk meg dr. Kő-
szegi Gábortól, a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény főigazgató főorvosától. 
Hozzátette: a régi időkben 
talán azért volt ritkább, mert 
az emberek hamarabb meg-
haltak és sok egyéb beteg-
ség, járvány is pusztított ak-
koriban. A főorvos arra is 
rámutatott, hogy a daganat 
gyakorisága bizonyos mér-
tékig az életkorral párhuza-
mosan növekszik. Ennek az 
a tudományos magyarázata, 
hogy a sejtek osztódásakor 
hibák keletkeznek a DNS-
ben, és minél több osztódá-
son van túl a szervezet, an-
nál nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy egy ilyen végze-
tes hiba bekövetkezzen.

A főigazgató kiemelte: az 
emberek figyelmét fel kell 
hívni a rákbetegségek ki-
alakulására és a megelőzé-
sére, mert sokan még ma is 
kerülik ezt a témát. Ennek 
az lehet oka, hogy a köztu-
datban a daganatos beteg-
ség még ma is végzetes kór-
ként van jelen. Ma már azon-
ban a legtöbb rákbetegséget 
nagyon jó hatásfokkal lehet 
gyógyítani.

Dr. Kőszegi Gábor hang-
súlyozta: a leggyakoribb da-
ganatos betegségek haté-
kony gyógyításának legfon-
tosabb eszköze az önvizsgá-
lat és a szűrés. Érdemes 
rendszeresen f ig yelni, 
nincs-e furcsa elváltozás a 
bőrükön. A nők hetente egy-
szer tapintsák át a mellüket 
zuhanyozáskor, mert szap-
panos, vizes kézzel az egé-
szen apró, finomabb csomók 
is észlelhetők.

Számos olyan orvosi vizs-
gálat is van, ahol egyéb pa-
nasz esetében is rutinszerűen 
megtörténik a szűrés. Legis-
mertebb a nőgyógyászati rák-
szűrés, de tulajdonképpen 
minden fogorvosi vizsgálat-
nál, bőrgyógyászati vagy uro-
lógiai vizsgálatnál rákszű-
rést is végeznek – mutatott rá 
a főorvos, aki kitért arra is: a 
melldaganat korai felismeré-
sének egyik leghatékonyabb 
és legcélravezetőbb eszköze a 
mammográfiai szűrés – ma 
már egyértelmű bizonyítást 
nyert, hogy megéri rendszere-
sen részt venni ezeken a vizs-
gálatokon.

Érden 2014 óta működik 
mammográfiai szűrőállo-
más: a 45–65 év közötti höl-
gyeket hívják be. Tavaly Ér-
den és a rendelő illetékessé-

gi területén mintegy 12 ez-
ren kaptak behívót, ám csu-
pán 4500–5000 asszony élt a 
lehetőséggel (közülük 25–30 
emlőrákos megbetegedést 
szűrtek ki). Ez az alacsony 
arány az interneten terjedő 
félrevezető tartalmaknak is 
köszönhető. A főorvos ki-
emelte: nem szabad hinni a 
tudományos gyógyítás ellen 
irányuló, félrevezető, az in-
terneten keringő álhírek-
nek, miszerint a mammográ-
fiai vizsgálat rákot okoz. Ez 
ugyanis ostobaság.

– A műszerek viszonylag 
kis sugárdózisokkal dolgoz-
nak. A szülőképes fiatal nő-
ket csupán a legindokoltabb 
esetekben küldik el ilyen 
szűrésekre, de az időseb-
beknek mindenképpen aján-
lott részt venni rajta – hang-
súlyozta dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató főorvos, aki el-
mondta azt is: mammográfi-
ával az elváltozások jó 85 

százaléka kimutatható. Tud-
ni kell azt is, hogy az emlő-
rák korai stádiumban na-
gyon jól gyógyítható.

A 25 és 65 év közti nők 
méhnyakrákszűrésre is be-
hívót kapnak: ezen a vizsgá-
laton háromévente ajánlott 
részt venni. Célja a kóros el-
változások kiszűrése, a rák-
megelőző állapotok és a ki-
alakult rák minél korábbi 
felismerése. A méhnyakrák-
megelőző állapotok egyéb-
ként nagy jó hatásfokkal 
szűrhetők. A szűrés fájda-

lommentes és egyszerű: a 
méhszáj felszínéről és a méh 
nyakcsatornájából kenetet 
vesznek, és laborba küldik 
sejtvizsgálatra. A rákszű-
rést a szakorvosi rendelőben 
végzik, és nem csupán nő-
gyógyászok: az elmúlt évek-
ben védőnők is részt vesznek 
a szűrőprogramban.

Mint Szakálné Dimov 
Mariann vezető védőnőtől 

megtudtuk, Érden öt védőnő 
– köztük ő maga is – végez 
méhnyakrákszűrést.

– Negyedévente mennek ki 
a meghívólevelek az ÁNTSZ-
től, mostanában postázták a 
legutóbbiakat. Ilyenkor na-
gyobb az érdeklődés. Havon-
ta ötünk 15–20 hölgynél vég-
zi el a vizsgálatot. Tavaly 
február-márciusban, mikor 
a védőnői szűrés elindult Ér-
den, sokkal többen jöttek – 
tette hozzá a vezető védőnő, 
megjegyezve: sokan a szom-
szédjuktól, barátnőjüktől 

hallanak erről a lehetőség-
ről, és jönnek el a szűrésre.

– A behívottaknak körül-
belül 8–10 százaléka él a le-
hetőséggel – zárta szavait.

A nemzeti rákellenes nap 
arra is jó alkalom volt, hogy 
az emberek figyelmét fel-
hívják az ingyenes szűrő-
programokra és arra, hogy 
a korai felismerés életet 
menthet. n ÁK-BE

Érden 2014 óta működik mammográfiai szűrőállomás. Tavaly mintegy 12 ezren kaptak behívót az in-
gyenes vizsgálatra, ám csupán alig 5 ezer nő élt a lehetőséggel
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Beszélgetés dr. Kamp Salamon karmesterrel

Rés zek és egészek
Gyermekkorában a nagymama szépen csengő szopránja 
ébresztette fel benne a zene iránti, máig csillapíthatat-
lan szerelmet. Ma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem professzora, s ő alapította 1990-ben a Budapesti 
Bach Hetet, amelynek máig művészeti vezetője. Márci-
usban Kossuth-díjjal tüntették ki.

n  Bálint Edit

– Kevesen tudják, hogy ön 
városunk lakosa.

– Közel három évtizeddel 
ezelőtt vált fontossá szá-
munkra, hogy olyan lakóhe-
lyet keressünk, amely nem-
csak közel van a fővároshoz, 
hanem igazán otthon érez-
zük benne magunkat. Az is 
fontos szempont volt, hogy a 
fiaink olyan környezetben 
nőjenek fel, ahol szabadon 
futkározhatnak a kertben, 
tarthatunk kutyát, esetleg 
futballozni is lehessen az ut-
cán. Így a Budapest környé-
ki településeken keresgél-
tünk, s Érd tetszett meg leg-
jobban.

– Hány gyermek nőtt fel 
az érdi házban?

– Két fiú. Az idősebbik Sa-
lamon, aki jelenleg sport-
menedzser szakra jár, előtte 
pedig a Pécsi Pollack Mihály 

Műszaki Karán diplomázott. 
A fiatalabb Sebestyén, ő 
most épp molekuláris bioni-
kával foglalkozik, a rákkuta-
tásban vesz részt.

– Egyikük sem választott 
zenei hivatást…

– Valójában zeneileg is 
képzettek, hiszen az érdi Lu-
kin zeneiskola növendékei 
voltak. Máig nagyon hálás 
vagyok a Stiblo Anna vezet-
te, nagyszerű oktatásért. Se-
bestyént Rédai Erzsébet ta-
nította csellózni, aki az álta-
lam nagyra becsült Érdi Ka-
marazenekar vezetője. Jó-
magam is évtizedek óta fi-
gyelemmel követem a vonós 
együttes munkáját, sőt oly-
kor én is vállaltam velük fel-
lépéseket. Idősebb fiam, Sa-
lamon pedig Kerecsányi 
Erika, valamint Részegh 
Benedek hegedűs növendé-
ke volt. Most pedig mindkét 
fiam velem együtt énekel a 
Lutheránia Énekkarban. Ha 
nem is lett a hivatásuk, de a 
zene végigkísérte s kíséri 
ma is az életüket.

– Ön miért választotta hi-
vatásául a zenét?

– Számomra nem volt kér-
dés, hogy a zene mellett dön-

tök. Nagymamámnak gyö-
nyörű szoprán hangja volt. 
Szinte ma is a fülemben hal-
lom a különleges, csodaszé-
pen csengő hangját, aho-
gyan esténként, elalvás előtt 
népdalokat, gyülekezeti éne-
keket énekeltünk magyarul 

és németül. Valójában ez a 
lutheránus korál az alapja 
Johann Sebastian Bach mű-
vészetének. Jómagam is 
ilyen módon ismertem meg 
az orgonaműveket, majd a 
passiókat, egyáltalán, az 
egész Bach-életművet, s 
olyannyira lenyűgözött, 
hogy tudtam, ez az, ami kell 
nekem!

– Honnan indult a nagy-
mamával együtt énekelő kis-
fiú?

– Hartán születtem, majd 
a bajai német nyelvű gimná-
ziumba jártam. Heti nyolc 
német irodalomórám volt. Ez 
az elmélyült német nyelvis-
meret később nagy segítsé-
gemre volt a Bach-kantáták 
megértésében. Érettségi 
után Pécsett párhuzamosan 
ének-zene szakon a főisko-
lán és a szakiskolában zon-
gorát tanultam, majd felvet-
tek a Budapesti Zeneakadé-
miára Párkai István tanár 
úr osztályába, s az általa 
vezetett Liszt Ferenc Kama-
rakórusban is énekeltem. A 
diploma megszerzése után a 
Bécsi Zeneakadémián prof. 
Karl Österreicher karmes-
terosztályában folytattam a 
tanulmányaimat. Ez óriási 
lehetősség volt számomra, 
hiszen ő Hans Swarowsky-
tanítvány volt, márpedig, 
akinek jelentős szerepe van 
a mai kortárs zenei életben, 
mind Swarowskynál tanult! 
Mégis, Bécsből egy telefon-
hívás hozott haza. A Deák 
téri Lutheránia Ének- és Ze-
nekar karnagya Weltler 
Jenő hívott fel: „Fiam, tanul-
juk a Máté passiót, de én már 
idős vagyok hozzá, szüksé-
gem lenne a segítségedre!”.

–  Egyből igent mondott?

– Megkérdeztem előbb 
Österreicher professzort, mi 
a véleménye. Azt mondta, 
nem óhajt beleszólni az éle-
tembe, de ha már kérdezem, 
természetesen azt tanácsol-
ná, maradjak még Bécsben, 
mert egy nemzetközi karrier 
lehetőségét látja bennem. 

Na, ekkor biztosan tudtam, 
hogy haza kell jönnöm!

–  A professzor véleménye 
ellenére?

– Igen, de csak azért, 
mert én mindig direkt az el-
lenkezőjét választom vagy 
teszem annak, amit a több-
ség választana! Mindig ez 
erősít meg a döntésben, hogy 
pontosan tudom, melyik 
irányba nem kell elindul-
nom. Ezt Bach János passió-
jának első koráljából tanul-
tam, amelyben azt a dilem-
mát veti fel, hogy a világ 
vagy Isten törvényei szerint 
akarsz-e élni? S én mindig 
kizárólag az utóbbit szeret-
ném választani. Ezért volt 
fontosabb számomra a Máté 
passió, mint az, hogy nem-
zetközi karriert építsek ma-
gamnak.

– Persze, itthon is felfelé 
ívelt a pályája.

– Előbb a Pászti Miklós 
vezette Országos Filharmó-
nia Állami Énekkarhoz ke-
rültem, majd a Kamarakó-
rus karnagya lettem, ezután 
a debreceni Kodály Kórus 
művészeti vezetőjének és 
karnagyának választottak. 
Debrecenből a Pécsi Tudo-
mányegyetemre kerültem, s 
annak Művészeti Karán a 
Karvezetés a Zenei Elméleti 
és Kórus Tanszék vezetője 
lettem. Később pedig meghí-
vást kaptam a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemre, 
ahol jelenleg a Karmester és 
Karvezető Tanszék profesz-

szora vagyok, s mellette az 
egyetem Doktoriskolájában 
a Karvezetés Alprogramot is 
én vezetem.

– Tehát mégis jól döntött, 
amikor elhagyta a bécsi Ze-
neakadémiát?

– Így igaz, hiszen a pálya-
futásom mindvégig magá-
ban foglalta a gyakorlati ze-
nélést is. A Lutherániában 
például nagyon ritkán ját-
szott zeneműveket szólalta-
tunk meg, köztük Bach két-
száz olyan kantátáját, ame-
lyeknek 90 százalékát 300 
éve nem játszották Magyar-
országon. Ugyanakkor an-
nak is örülök, hogy módom-
ban áll a tudományos mun-
kában is elmélyülni, mert ez 
is mindig nagyon érdekelt, s 
az ifjúság tanításában is 
nagy hasznát vettem. Annak 
is mindig szükségét érez-
tem, hogy legyenek növendé-
keim, akiknek nemcsak ze-
nei tapasztalataimat, hanem 
szellemi irányultságomat is 
át tudom adni.

– Rengeteg fellépés, kon-
cert áll ön mögött. Hogyan 
győzi erővel?

– Ahogy említettem, a ki-
hívás engem rettenetesen 
inspirál. Nemrégiben a Ze-
neakadémia nagytermében 
volt Dobozy Borbála nagysi-
kerű csembalóestje, ame-
lyen Bach-versenyművek 
mellett két jelentős 20. szá-
zadi komponista művét is 
bemutattuk: a cseh Martinu 
és a svájci Frank Martin 

„A művészet a művészben él és mindig azt mondja ki, hogy mi az 
ember és a szellem viszonya”

A professzor március 15-én Áder János köztársasági elnöktől vehet-
te át a Kossuth-díjat

2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373
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szerzeményét. Ez egy hár-
mas verseny volt csembaló-
ra, zongorára, hárfára és két 
vonós zenekarra. Igazi kü-
lönlegességnek számított, 
méltán volt óriási sikere a 
zenekedvelők körében. Idén 
a reformáció 500. évforduló-
ja alkalmából pedig tíz alka-
lommal játsszuk el Bach  
h-moll miséjét Szabadkától 
Brassóig számos nagyvá-
rosban, és természetesen a 
Deák téri Bach Héten is meg-
szólaltatjuk. Jómagam 
egyébként a h-moll misét 
tartom az emberi szellem 
legnagyobb alkotásának.

– A karmesternek ren-
geteg művet kell ismernie. 
Miként képes mind fejben 
tartani?

– Dirigensnövendékeim-
nek azt szoktam mondani: 
nektek még azokat a zene-
műveket is ismernetek kell, 
amelyeket még nem írt meg 
senki! Úgy gondolom, min-
den tudomány területén így 
van ez, hogy amikor az em-
ber képes rálátni a teljesre, 
akkor a helyükre kerülnek a 
részek is. A karnagy számá-
ra rendkívül fontos, hogy is-
merje a teljes zeneirodal-
mat, bár elismerem, ez azo-
nos részletességgel lehetet-
len.

– Mennyire sikerült be-
kapcsolódnia az érdi zenei 
életbe?

– A zeneiskolán keresztül 
mindig kapcsolatban vol-
tunk, hiszen a fiaim itt tanul-
tak zenélni, gyakran elkí-
sértem őket az órákra, jelen 
voltam a vizsgahangverse-

nyeiken, sőt magam is több 
alkalommal dirigáltam a 
Bach kamarazenekart. Ha 
időm engedte, részt vettem a 
koncertjeiken. Bármikor szí-
vesen segítek, ha épp egy 
szólistára van szükségük, 
javasolok vagy magam ké-
rek fel valakit.

– Mi volt a legnehezebb a 
pályafutásában?

– Hirtelen nem tudnék ki-
emelni semmit, viszont nem 

tagadom, voltak nehézségek 
is, ám azok minden ember 
életében előfordulnak. Az a 
meggyőződésem, hogy nem 
arra kell figyelni, ami visz-
szatart és lehúz, hanem 
arra, ami felemel, előre visz 
és nemesít. A művészetnek 
az a feladata, hogy a világ 
átszellemítésében vegyen 
részt, rávilágítva, hogy az 
élet súlypontja tulajdonkép-

pen az életen túl van, s hogy 
az életet érdemes odaadni 
azért, ami az életnél is több! 
Ezt a hitet pedig – úgy vélem 
–, nem elég megőrizni, to-
vább is kell adni.

– Érdeklődésének közép-
pontjában Bach életműve 
áll. Mitől különleges az ő 
zenéje?

– Bach zenéjének legrej-
tettebb és egyben legdrá-
gább kincse Jézus Krisztus 

jelenléte. Bach művészeté-
nek célja ezért nem esztéti-
kai, hanem metafizikai, 
amely visszavezeti az em-
bert valóságos eredetéhez. 
Zenéje az embert egziszten-
ciájában szólítja meg, abban, 
ami gyermeki és romlatlan 
marad mindenkiben, mindig 
és minden körülmények kö-
zött. Ez az a hang, amit 
mindannyian értünk. Nem-

csak a konkrét zenei hangot, 
hanem a magasabb létezés-
ről, a magasabb világról való 
„híradást” is hallom a zené-
jéből. Ezért van a zenének 
olyan hatalma, hogy a törté-
netiségen, a korokon túl tud 
emelkedni, s emiatt lehetsé-
ges, hogy Bach zenéjét Ja-
pántól kezdve, Európán ke-
resztül, az egész világon 
csodálják anélkül, hogy az 
egyes műveket vagy a zene-
szerző életművének történe-
tét ismernék. Én természete-

sen jól ismerem Bach teljes 
életművét. Azt is mondhat-
nám, számomra kizárólag ő 
van a középpontban. Hozzá 
viszonyítok mindent, mint 
ahogyan minden muzsikus 
is tudja, hogy a zenében az 
alfa és az ómega kizárólag 
Johann Sebastian Bach. 
Minden műve egy újabb kihí-
vás. Olykor azt gondolom, ha 
már dirigáltam egy-egy kan-

tátáját, könnyebb dolgom 
lesz a következővel, de nem 
így van. Minden műnél elöl-
ről kell kezdeni, s mind-
egyikkel meg kell küzdeni 
ahhoz, hogy az ember meg-
értse és átadja annak valódi 
mondanivalóját.

– Idén a legmagasabb ál-
lami elismeréssel tüntették 
ki. Miként fogadta a Kossuth-
díjat?

– Óriási megtiszteltetés, 
de úgy tekintek erre a nagy 
elismerésre, hogy ezzel a 
magyar művelődés a refor-
máció egyetemes értékei 
előtt tiszteleg, a mi esetünk-
ben ez a bachi életmű ápolá-
sát jelenti. Ha még konkré-
tabb szeretnék lenni, azt 
mondhatnám: a magyaror-
szági Bach-kultusz életben 
tartását jelenti. Lichtenberg 
Emil Bachról szóló könyvé-
nek előszavában azt írja: 
amelyik országban nincsen 
Bach-kultusz, ott nincs iga-
zi zenekultúra. Lehet, túl-
zásnak tűnik, de szerintem 
nagyon fontos meglátás. A 
mi zenei tevékenységünk fő 
feladata, hogy a teljes bachi 
életmű megszólaljon. Ezért 
hoztuk létre a Budapesti 
Bach Hetet, amelyen im-
már 28. éve a mester művei 
szólalnak meg. Ezért hoz-
tuk létre a Bach-társasá-
got, s indítottuk útjára a 
Deák téren a kantátazenés 
istentiszteleteket. Nem-
csak az ország, hanem Eu-
rópa számos előadója vett 
már részt a hangversenye-
ken, amelyeket nemcsak 
hatalmas kihívásnak, de 
küldetésnek tartunk vala-
mennyien.

A Zeneakadémia nagytermében, Dobozy Borbála csembalóestje Kamp Salamon vezényletével igazi 
különlegességnek számított
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Nincs közös jelölt
Mintegy ötvenen vettek részt Gyurcsány Ferenc lakos-
sági fórumán, amit múlt szerdán tartott a Finta ren-
dezvényteremben. A Demokratikus Koalíció (DK) el-
nöke többek közt helyi ügyekről, így a Modern Váro-
sok programról is tájékoztatást adott.

Az Érd TV kérdésére, 
hogy a városi MSZP–DK–
Együtt ellenzéki frakció 
miért nem támogatja a 
nagyszabású fejlesztési 
programot, közölte: „A Mo-
dern Városok programjá-
ban ott lévő beruházásokat 
a mi egy darab képviselőnk 
nem bántja és nem is bán-
totta. A költségvetéseket 
őszintén szólva minden el-
lenzéki politikus globálisan 
leszavazza, teljesen termé-
szetesen, mert a politika 
sűrítménye”.

Gyurcsány Ferenc kö-
zölte: nagyon ritkán lát 
olyasmit, hogy a költségve-
tés egészét az ellenzékiek 

elfogadják; ez a demokrati-
kus versengés velejárója – 
fogalmazott.

– Az nem jó, ha egy város 
normális, nem párthoz kö-
tődő fejlesztési ügyeiben 
vannak rossz pártviták, 
mert ha a bölcsődét fejlesz-
teni kell, tessék megsza-
vazni akkor is, ha kormány-
párti az előterjesztés – 
hangsúlyozta.

A jövő évi országgyűlési 
választásokkal kapcsolat-
ban a DK elnöke elmondta, 
hogy a baloldali pártok kö-
zött pillanatnyilag nincse-
nek tárgyalások, és nem 
tudott arra válaszolni, ki 
lehetne a közös jelölt. n Á. K.

Hit vallást tettek Jézus Krisztusról
Huszonhárom új tagot kö-
szönthetett április 9-én a 
Kálvin téri református 
gyülekezet: húsz fiatal – 
kilenc fiú és tizenegy lány 
– és három felnőtt mondta 
el a konfirmációi fogada-
lomtételt, tett hitvallást Jé-
zus Krisztusról és lett ön-
álló tagja a református 
egyháznak.

Mint Erdélyi-Takács Ist-
ván református lelkész a 
2017. évi konfirmáción hang-
súlyozta: a konfirmáció hi-
tünk megerősítése a Szentlé-
lek által. A konfirmálók – 
akik életükben először ezen 
a napon részesülhettek az 
úrvacsora szentségében – Is-
ten és a gyülekezet színe 
előtt kijelentették, hogy a ke-
resztségben vállalt kötele-
zettséget hitük megvallása 
által önként magukra veszik. 

A konfirmáció a reformá-
tus egyház egyik legna-
gyobb gyülekezeti esemé-
nye, amelynek során a ko-
rábban megkeresztelkedett 
hívek megszilárdítják elkö-
teleződésüket Jézus Krisz-

tus tanítása mellett. A fiata-
lok a konfirmálást követően 
választóvá, illetve választ-
hatóvá válnak, de a gyüleke-
zet teljes jogú tagjai csak ti-
zennyolc éves koruk után 
lehetnek. n ÁdÁm

Elégedettek a betegek a szakrendelővel

Ősz től gyermekorvos is rendel a Bagoly utcában
Hamarosan, de legkésőbb szeptembertől ismét fogadja a 
környék legkisebbjeit a Bagoly utcai házi gyermekorvo-
si rendelő – tudtuk meg a szociális és egészségügyi bi-
zottság múlt heti ülésén. A résztvevők támogatták töb-
bek között a helyi szociális rendelet módosítására tett 
javaslatot és elfogadták a szakorvosi rendelő 2016. évi 
beszámolóját.

Amennyiben a közgyűlés is 
elfogadja, egyelőre a régi Ba-
goly utcai háziorvosi rendelő-
be költözhet be az a fiatal 
gyermekgyógyász, aki öt 
évre szóló szerződéssel vál-
lalja a körzet kiskorúinak 
házi gyermekorvosi ellátását.

Dr. Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) a 
szociális és egészségügyi 
bizottság legutóbbi tanács-
kozásán megerősítette, hogy 
rövidesen ebben a város-
részben is gyökeresen meg-
újul az egészségügyi ellátás. 
Várhatóan már 2018 tava-
szán birtokba vehetik a mai 
korszerű követelményeknek 
megfelelő épületet, amely-
ben a gyermek és felnőtt há-
ziorvosi rendelők, valamint 
a körzet védőnői szolgálata 
kapnak helyet.

Dr. Veres Judit (Fidesz–
KDNP), a bizottság elnöke 
kiemelte: egyedülálló az or-
szágban, hogy az érdi ön-
kormányzat az OEP támoga-
tásán felül további 300 ezer 
forinttal járul hozzá havonta 
a Bagoly utcai házi gyer-
mekorvosi rendelő kialakí-
tásához.

A bizottság tagjai támo-
gatták a helyi szociális ren-
delet néhány pontja módosí-
tására tett javaslatot. Ezt 
egyrészt jogszabályi válto-
zások, másrészt a gyakorla-
ti tapasztalatok indokolják. 
A házi segítségnyújtásban 
fix térítési díjakat határoz-
tak meg, a jövőben viszont – 
az étkezési térítési díjakhoz 
hasonlóan – jövedelemha-
tárhoz igazítják azokat, így 
az alacsony jövedelemmel 
rendelkezők számára vár-
hatóan csökkennek a téríté-
si díjak.

A szociális és egészség-
ügyi bizottság áprilisi ülésé-
nek folytatásában a résztve-
vők meghallgatták dr. Kő-
szegi Gábor főigazgató főor-
vos beszámolóját az Érdi Dr. 
Romics László Egészség-
ügyi Intézmény tavalyi mű-
ködéséről. Bár számítottak 
rá, de 2016-ban nem nyílt 
pályázati lehetőség a szak-
rendelő régi szárnyának fel-
újítására és bővítésére, így a 
szakrendelők elhelyezési 
feltételei nem változtak – 
emelte ki a főigazgató, hoz-
zátéve, hogy az önkormány-

zat tavaly 30 milliós keretet 
biztosított az elavult orvosi 
műszerek javítására és pót-
lására. Ennek köszönhetően 
az intézmény előnyös szer-
ződést kötött egy céggel, 
amely 10 millió forint éves díj 
ellenében a műszerek alkat-
részeinek teljes körű pótlá-
sát vállalta. Így ez a keret 
nem merült ki, az idén fedezi 
az orvosi eszközök karban-
tartását.

A személyi feltételeket il-
letően dr. Kőszegi Gábor 
kifejtette: a tavalyi évben a 
bőrgyógyászati és a fül-orr-
gégészeti rendelőben a be-

tegszám jelentősen megha-
ladta az egyedül rendelő 
szakorvosok kapacitását. 
Ennek fő oka, hogy több or-
vosra lenne szükség, de már 
huzamosabb ideje nem sike-
rült betölteni az üres állás-
helyeket. Másrészt – tette 
hozzá a főigazgató –, mivel 
ezen szakorvosokhoz nem 
szükséges beutaló, a bete-
gek jó része olyan pana-
szokkal érkezett, amelyek-
kel elég lett volna házior-
voshoz fordulni. Az említet-
tek dacára az érdi szakren-
delőt tavaly felkereső, 
mindösszesen 338 ezer pá-

ciensből mindössze 59-en 
tettek panaszt az ellátásra. 
A vizsgálat során kiderült, 
hogy kétharmaduk jogosan 
volt elégedetlen a hosszú 
várakozással, illetve a ke-
zelőorvos „stí lusával”. 
Ugyanakkor a pozitív visz-
szajelzések száma is meg-
növekedett a korábbiakhoz 
képest, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a betegek 
alapvetően elégedettek a 
Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény műkö-
désével – zárta szavait Kő-
szegi Gábor.

Qn BÁlint Edit

Dr. Veres Judit (jobbra középen) kiemelte: egyedülálló az országban, hogy az önkormányzat 300 ezer 
forinttal járul hozzá havonta a Bagoly utcai gyermekorvosi rendelő kialakításához
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Vár ostakarítás májusban
Várostakarító akciót szervez Érd május hatodikán, 
hogy a helyi szervezetek, önkéntesek segítségével 
megtisztulhasson a város a szétdobált hulladéktól. A 
hasonló akciókban rendre részt vevő szervezetek már 
csatlakoztak, de a szervezők várják további önkénte-
sek jelentkezését is.

Az előző esztendőkben a 
Teszedd! akció égisze 
alatt futott a várostakarí-
tás. Idén az országos prog-
ram csak szeptemberben 
kerül megrendezésre, ám 
a városvezetés úgy dön-
tött, a tavaszi várostakarí-
tás nem maradhat el.

Az akciót idén is Macso-
tay Tibor, a polgárőrség 
elnöke koordinálja, aki la-
punknak elmondta: Fülöp 
Sándornéval, az önkor-
mányzat környezetvédel-
mi bizottságának elnöké-
vel a napokban feltérké-
pezték a városi illegális 
hulladéklerakó helyeket, 
és azt tapasztalták, hogy 
egyes városrészek kevés-
bé szemetesek, mint az 
előző években – ez a ko-
rábbi takarítási akciók-
nak és a megelőző intézke-
déseknek köszönhető. 
Ilyenek Felső-Parkváros 
egyes részei, valamint a 
Visegrádi utca végi, illetve 
a Tárnoki út végén lévő 
kiserdő, hiszen ezeket az 
előző években megtisztí-
tották és lezárták. Ugyan-
akkor vannak olyan terü-
letek, ahol rengeteg az il-
legálisan lerakott hulla-
dék: jó példa erre a Száz-
halombatta határában, a 
6-os út Csenterics Sándor 
utcai leágazásánál fekvő 
rész. A szemét zöme a köz-
útkezelőhöz tartozó terü-
leten fekszik, de mint Ma-
csotay Tibor elmondta, a 
hivatal keresi a megoldást, 
hogy ez a szakasz is meg-
tisztulhasson.

A várostakarító akciót 
hat főbb helyszínre terve-
zik, ide várnak önkéntese-
ket: ezek az Ötvös és Szövő 
utcák találkozása (szerve-
ző: Martin Norbert), Vi-
segrádi–Zólyom utca (Fü-
löp Sándorné), a piac mö-
götti rész (Rafael Attila), 
Csősz utca–Sugár utca 
(Görgényi György), a Du-
na-part (Pluhár István) és 
a Tárnoki úti temető mel-
letti terület (Bada Zoltán).

– Természetesen egyéni 
akciókat is támogatunk. 
Kérem azokat, akik más 
helyszíneken szeretnének 
takarítani, nálam jelent-
kezzenek, így tudunk szá-
mukra zsákokat, kesztyű-

ket, szendvicseket, üdítőt 
biztosítani – hangsúlyozta 
Macsotay Tibor, aki kérdé-
sünkre elmondta: április 
közepéig zömmel azok a 
szervezetek jelezték rész-
vételüket, amelyek a ko-
rábbi években is aktívan 
kivették a részüket a vá-
rostakarításból.

– Biztos vagyok benne, 
hogy sok egyéni jelentkező 
is lesz – tette hozzá Macso-
tay Tibor, akitől megtud-
tuk azt is: a városi akciótól 
függetlenül is dolgoznak a 
szeméthegyek felszámolá-
sán. Ilyen például a Csősz 
utca, ahol a kápolna felé 
vezető részt több szerve-
zet, illetve önkéntes össze-
fogásával már kitakarítot-
ták. Sikerült más települé-
seket is megnyerni: mint 
Macsotay Tibor elmondta, 
Biatorbágy önkormányza-
ta a Felső-Parkvárosnál 
fekvő, hozzá tartozó terü-
letet megtisztította, és le-
zárják az Ötvös utcánál az 
erdőbe vezető utat is. Tö-
rökbálint is kitakarította 
a Tetőfedő utca mellett 
fekvő részeket.

Természetesen azt is el 
kell érni, hogy a kitakarí-
tott részeken ne termelőd-
jön újra a hulladék, ezért 
több részt le kívánnak 
zárni Érden az autóforga-
lom elől. Ilyen a Külső-Ró-
mai útnál (ebfuttatónál) 
lévő terület, amire csak a 
gazdák hajthatnak majd 
be. A piac mögötti részt 
szintén lezárják majd, per-
sze csak azután, hogy 
megtisztították, hiszen – 
mint Macsotay Tibor 
hangsúlyozta – ez az 
egyetlen módszer arra, 
hogy senki ne hordja ide 
autóval a szemetét.

– Aki szeretne részt ven-
ni várostakarító akciónk-
ban, szeretettel várjuk – 
zárta szavait.

Aki egyénileg kíván 
részt venni a várostakarí-
tó akcióban, keresse Ma-
csotay Tibort a 06-30-
2000-890-es telefonszá-
mon. Csatlakozni lehet a 
kialakított hat csoporthoz 
is. A várostakarító akció 
május 6-án reggel 9 órától 
13 óráig tart majd.

QQ ÁdÁm

Hús véti meglepetés Érdligeten
Háromezer darab csokolá-
dés desszerttel lepte meg 
Kopor Tihamér Fidesz–
KDNP-s képviselő az érdli-
geti iskolásokat, óvodáso-
kat, az idősotthon és a fiú-
otthon lakóit, illetve egye-
dülálló, idős embereket a 
húsvét előtti héten.

Nem ez volt az első eset, 
hogy a képviselő édességgel 
lepte meg a városrészben 
élőket: Mikulás, illetve kará-
csony előtt csokoládét, apró 
ajándékokat, bejglit vitt az 
intézményekbe. Mint la-
punknak elmondta, az érdi 
Utastellátó cég adományait 
osztotta szét a gyerekek és 
az idősek között. 

– Jól ismerem a területe-
met: az idős, rászoruló, el-
esett embereknek igyekez-
tem juttatni az adományból, 
no meg az iskolásoknak és 
óvodásoknak, valamint a fiú-
otthon és az idősek otthona 

lakóinak és a nappali ellá-
tásban részesülőknek vittem 
a csokoládés piskótadesz-
szertből – tette hozzá Kopor 
Tihamér, aki negyvenöt re-
kesz édességet szállított ki a 
húsvét előtti héten. Q Á. K.

Új játszótér Parkvárosban
Múlt szerdán adták át az 
Interspar bevásárlóköz-
pont parkolójával szomszé-
dos játszóteret, amely az 
önkormányzat és a SPAR 
Kft. együttműködésével 
valósulhatott meg. A kör-
nyék gyermekei azonnal 
birtokba vették a hintákat, 
csúszdákat, egyéb játszó-
eszközöket.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy újabb gyönyörű játszó-
térrel gazdagodtak a gyere-
kek, ami Érd önkormányza-
ta és a SPAR Magyarország 
Kft. megállapodásának 
eredménye. Két éve meg-
ígértük: most Parkváros fej-
lesztése következik, és lát-
ható, hogy sorra-rendre vál-
tozik ez a városrész. Ebben 
nagy szerepe van a SPAR-
ral kialakult együttműkö-
désnek: ez a játszótér is ezt 
példázza, ahogy az épülő új 
közösségi ház is – hangsú-
lyozta T. Mészáros András 
polgármester a játszótér át-
adásán.

Maczelka Márk, a SPAR 
kommunikációs vezetője kö-
szöntőjében örömét fejezte 

ki, hogy cégük kiváló kap-
csolatot épített ki a városve-
zetéssel, és márciusban át-
adhatták a száz új munkahe-
lyet teremtő, mintegy négy-
milliárd forintból létrehozott 
bevásárlóközpontot. Mint 

hozzátette: – örültünk an-
nak, hogy Érd városával 
kezdettől fogva együtt gon-
dolkozhattunk. Ennek egyik 
eredménye a játszótér tető 
alá hozása volt – tette hozzá 
Maczelka Márk, akitől meg-
tudtuk azt is, hogy a játszó-
tér beruházási összege 13 
millió forint volt.

A 3–14 éves gyerekeknek 
készült, zárható játszótéren 
kerékpártámaszok és ivókút 
is várja a látogatókat. Fel-
szereltek három padot és 
egy kandelábert is.

A kommunikációs vezető 
kérdésünkre elmondta azt 
is, hogy a posta várhatóan 
április végén nyitja meg ka-
puit az új bevásárlóköz-
pontban. Q ÁdÁm Katalin

T. Mészáros András sajtótájékoztatóján bejelentette: a DIGI 
TV bekötésével kapcsolatos panaszok megoldása érdeké-
ben érdi levelezőfiókot nyitottak. Mint a polgármester el-
mondta: panaszok érkeztek a lakosságtól, miszerint több 
helyen, ahol szeretnék a DIGI TV szolgáltatásait bevezetni, 
azt a választ kapják, hogy nem tud tovább fejleszteni a szol-
gáltató. T. Mészáros András hangsúlyozta: Érd önkormány-
zata mindenütt megadta az engedélyt a DIGI TV-nek, és a 
DIGI TV is szeretne mindenütt fejleszteni.
– Mindazok a lakosok, akik valamilyen módon akadályoztat-
va érzik magukat, írják meg problémájukat a digi@erd.hu 
e-mail címre, és nagyon gyorsan orvosolni fogjuk, a DIGI TV-
vel együttműködve – zárta szavait a polgármester.

A zárható játszótéren kerékpártámaszok és ivókút is várja a látogatókat
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KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTRÁLJON
AZ ÜGYFÉLKAPURA!

, adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.
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TŰZIFA
3 ÉRV, hogymost vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen száraz fával fűt

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

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

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL

már 39.500 Ft-ért
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www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között

45
50

61

46
30

88

11,5 kg háztartási PB 3800.- Ft/db
23 kg ipari PB 7000.- Ft/db
Motorikus gáz 10,5 kg 4500.- Ft/db

Megrendelés: 8:00 - 18:00
INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL
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Tisztelgő verselés
A magyar költészet napja 
– magától értetődik, hogy 
az Irodalomkedvelők Klub-
ja ebből az alkalomból ver-
selésre, vershallgatásra 
várta az érdieket. 

József Attila születésnap-
ja, április 11. immár 1964  
óta a poézis hazai ünnepe 
(van világnap is, amit a ta-
vaszt is köszöntendő márci-
us 21-én tartanak), amely-
nek további aktualitást 
adott, hogy az idei év Arany 
János születésének 200. év-
fordulója. Utóbbihoz kapcso-
lódik, hogy a walesi Mont-
gomery városban az évfor-
duló kapcsán díszpolgárrá 
választották a magyar köl-
tőt, egészen pontosan a 
posztumusz Montgomery 
Szabad Polgára címet ado-
mányozták neki.

Daróci Lajosné, a klub ve-
zetője a két költőóriásról 
megemlékezve nyitotta meg 
a programot, s ajánlotta a 
hallgatók figyelmébe a mű-
sor első blokkját, amelyben 
– az érdiség okán – Csuka 
Zoltán és Bíró András egy-
egy verse is szerepelt. Som-
fai István József Attila 
Gyöngy, Szabó Valéria Csu-

ka Zoltán Esti harang. Daró-
ci Lajosné Bíró András Utol-
só lobbanás, Pergel Antal 
pedig Arany János Barátom-
hoz című versét olvasta föl.

Innentől kezdve a prog-
ram kicsit sem hasonlított 
egy olyan irodalmi estre, 
amelynek résztvevői az elő-
adók és a hallgatók. Közös 
verselés, közös ünneplés volt 
ez. Egymás és persze maguk 
örömére olvastak föl az iro-
dalomkedvelők (a már emlí-
tetteken kívül Nagy-Rakita 
Melinda, Tarnócziné Bara-
bás Irén, Habos László, Ti-
lingerné Gerlei Ilona, Gyö-
pös József, Beck Zoltán) 
kedvenc vagy éppen saját 

költeményeikből. Szigeti 
Eszter lemezéről pedig Bíró 
András megzenésített versei 
hangzottak el. S megemlé-
keztek egy-egy mű felidézé-
sével a közelmúltban elhunyt 
tagokról is, Novákovicsné 
Tóth Ilonáról, Májer József-
ről és Varga Imre Lajosról.

Nem az előadás módja, 
nem a szereplés volt a fontos 
ezen az esten. Az irodalom, 
a költészet szeretete, s en-
nek az élménynek a megosz-
tása ösztönözte a felolvasó-
kat, így vált ez a közös, meg-
hitt hangulatú verselés mél-
tó tisztelgéssé a magyar 
irodalom legnagyobbjai s a 
költészet előtt. n M. Nagy

„Mo stan színes tintákról álmodom”
Április 12-én hirdették ki a 
költészet napi rajzpályázat 
eredményeit. A rendez-
vénynek a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtár adott helyet.

A rajzpályázatra beérke-
zett pályaművek körben a fa-
lakon lettek kiállítva, a mese-
könyvektől roskadozó köny-
vespolcok felett. A pályázók 
bármilyen rajztechnikát al-
kalmazhattak, a ceruzarajz-
tól a selyemfestésig. Az ered-
ményhirdetéssel egyszerre 
nyílt meg a képkiállítás is. A 
meghívottak közül mindenki 
legalább dicséretben része-
sült a szép szereplésért, ami-
ért oklevél és kifestő, könyv 
vagy CD is járt. A rajzok egy-
egy verset ábrázoltak, ame-
lyet egy meghatározott listá-
ról lehetett kiválasztani. 
Nagy kedvencek voltak az 
Aranypáva, illetve az Óriás-
kígyó című versek, ezek a 
motívumok több képen is 
visszatértek. A sok szép al-
kotás közt nehéz volt a dön-
tés, így sokszor holtverseny-
ben, megosztva hirdettek he-
lyezéseket. Két kategóriában 

osztottak díjakat, alsó és fel-
ső tagozatra voltak bontva a 
versenyzők. A felsősöknél a 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um tanulói, Kovács Petra és 
Laky Eszter végeztek az első 
helyen, az alsósoknál pedig 
Bódizs Hunor Kende, Hajdu 
Zétény és Nagy Lilla lettek 
az elsők. A fődíjat a Diósdi 
Eötvös József Német Nemze-
tiségi Általános Iskola 7. osz-
tályos tanulója, Bánfalvi Bo-
tond nyerte el. A fődíj egy 
vándorserleg, amelyet a 
nyertes iskolája őrizhet egy 
esztendeig, kicsinyített má-
sát pedig a pályázó kapja 

meg. A kép A madárijesztő 
címet viselte. A díjkiosztó vi-
dám hangulatban telt, min-
denfelé gyerekek nyüzsög-
tek, akik a kispadokon vagy 
a földön üldögélve várták az 
eredményhirdetést. Sokan 
egymásnak is drukkoltak, 
nem csak a családjuk támo-
gatta őket. Egy-egy név ki-
hirdetése után egymás te-
nyerébe csaptak, de persze 
csak miután nagy komolyan 
kezet fogtak a zsűrivel, utána 
pedig már szaladhattak is 
büszkén megmutatni a csa-
ládnak a relikviákat.

Qn Meliska FaNNi

A fődíjat Bánfalvi Botond nyerte el A madárijesztő című képével

Daróci Lajosné Bíró András Utolsó lobbanás című versét, Somfai Ist-
ván József Attila Gyöngy című költeményét olvasta fel



TISZTA OTTHON GYORSAN
ÉS EGYSZERŰEN?
Minden nálunk vásárolt
laminált padló* mellé

88/401-590
www.hubertparketta.hu

Legyél túl gyorsan
a tavaszi nagy takarításon
és élvezd az együtt töltött
pillanatokat a családdal !

Minden nálunk vásárolt 

4
6

4
8

9
3

*min. 15 m2

vásárlása esetén

Érvényes:
2017. május 31.
vagy a tisztítószer-
készlet erejéig.

tisztítószert
adunk ajándékba.

2030 Érd, Budafoki út 14.

06-22-375-833
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta 46
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil:

0620/983-5948
E-mail:

info@bauvill.com
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Ilyen egyszerű életeket menteni.
Adjon esélyt!
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány adószáma:

Adója 1
Önnek cs
menhely
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18707379-1-13

1%-ának felajánlása
sak egy perc, az árva
yi állatoknak az Élet.

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

10 | 2017. április 19. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná Oszkárt vagy Shilát, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Oszkár 2 év körüli, nagyter
metű, mozgásigényes kan. 
Talált kutyusként került a 
menhelyre, szuka kutyákkal 
összeszoktatható. Kertes ház
ba költözne szívesen, ta
pasztalt gazdihoz.

Shila 5 év körüli, közepes 
termetű, ivartalanított szu
ka. Emberekkel barátsá
gos, játékos, labdaimádó, 
nyugodt természetű ku
tyus. Csak egyedüli ked
vencnek ajánljuk.
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ÉRVÉNYES: 2017. ÁPRILIS 1-30. Nagy választék kalandból
AUCHAN BUDAÖRS

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN MINDEN SZOMBATON MINDENVASÁRNAP

Pick Turista Téliszalámi
400 g, 4 998 Ft/kg

2 599 Ft -600 Ft

1 999Ft

Piros alma
Ft/kg

329 Ft -130 Ft

199 Ft

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

1 490 Ft -491 Ft

999 Ft

Mignon
Ft/kg

2 199 Ft -609 Ft

1 590FFFttt

Minden hétfő
NYUGDÍJAS
NAP!
3X-os pontérték
Bizalomkártyájára

Minden péntek
CSALÁDOS

NAP!
3X-os pontérték
Bizalomkártyájára

3X BIZALOMPONTOT + 500 EXTRA BIZALOMPONTOT
adunk, amennyiben egy összegben
20 000 Ft felett vásárol
az Auchan Budaörs áruházban,
minden PÉNTEKEN a családos nap
keretében egész áprilisban!
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Öko -akadályverseny és biológiashow
Két nagyszabású rendezvénnyel ünnepli Érd a Föld nap-
ját: a főtéren pénteken öko-akadályverseny várja a gye-
rekeket az Ö.t.h.é.t. Egyesület szervezésében, míg 
szombaton a Magyar Földrajzi Múzeum rendez családi 
napot, játékokkal, előadásokkal, filmvetítéssel és kéz-
műveskedéssel.

Hetedik alkalommal ün-
nepli gyermekeknek szóló 
rendezvénnyel a Föld nap-
ját Érd városa. Az önkor-
mányzat és az Ö.t.h.é.t. 
Egyesület Pest Megyei Ta-
gozata, illetve együttműkö-
dő partnereik április 21-én, 
kilenc és fél egy között öko-
akadályversenyre várják 
az óvodásokat, iskolásokat 
a főtérre.

– Ez a rendezvény több új-
donságot is tartogat az előző 
éviekhez képest: korábban 
főleg a szelektív hulladék-
gyűjtés köré szerveződött az 
esemény, míg most a tudatos 
vásárlás és energiafelhasz-
nálás is nagy szerepet kap 
öko-akadályversenyünkön – 

tudtuk meg Bada Zoltántól, 
az Ö.t.h.é.t. Egyesület Pest 
Megyei Tagozatának elnö-
kétől. A rendezvény főszer-
vezője elmondta azt is: ápri-
lis közepéig közel hétszázan 
jelentkeztek az érdi iskolák-
ból, óvodákból.

– Természetesen nemcsak 
iskolai és óvodai csoporto-
kat várunk: bárkit örömmel 
látunk a főtéren – tette hozzá 

Bada Zoltán, aki elárulta azt 
is: az akadálypálya tíz állo-
mást foglal majd magában.

– Mindenkit megjutalma-
zunk, aki végigjárja ezt a tíz 
állomást, a legjobbak pedig 
érmet is kapnak – mondta a 
főszervező, aki azzal zárta 
szavait: a rendezvényre ellá-

togat a gyerekek régi isme-
rőse, Pingvin Pityu is.

A Magyar Földrajzi Múze-
um másodízben rendez csa-
ládi programokat a Föld 
napja tiszteletére. A Duna-
part és az érdi magaspart 
élővilágát bemutató diorá-
ma, zenés bábelőadás, film-
vetítés, kézműves kuckó, in-
teraktív biológiashow, a 
WWF Magyarország Élő 
Duna turnéja és több elő-
adás is szerepel a délután 
kettőtől este hat óráig tartó 
rendezvény programjában.

– Úgy szerveztük meg a 
délutánt, hogy minden kor-
osztály találjon magának 
megfelelő programot. A fel-
nőtt- és a gyermekprogra-
mok párhuzamosan futnak, 
így míg a gyerekek például 
kézműveskednek, a szüleik 
megtudhatják, hogyan hat a 
klímaváltozás a növényvi-
lágra – mondta lapunknak 
Mácsai Anetta, a múzeum 
igazgatóhelyettese.

– Lesz egész délután át 
tartó programunk is, mint 
például az Élő Duna turné: ki 
lehet próbálni az interaktív 
játékokat, lehet fotózkodni 
az óriásvidrával, és azt is 
megtudhatják a gyerekek, 
mit tehetünk folyóvizeink 
védelmében – tette hozzá 
Mácsai Anetta.

– Ingyenes rendezvé-
nyünkkel azt szeretnénk 
elérni, hogy a látogatók 
gondolják végig, hogyan hat 
bolygónk életére az életmó-
dunk, milyen következmé-
nyei lehetnek és hogyan te-
hetünk ez ellen – zárta sza-
vait. n ÁdÁm Katalin

Április közepéig közel hétszázan jelentkeztek az érdi iskolákból, óvo-
dákból.  (Képünk a múlt évi rendezvényen készült, fotó: Boros Sándor)
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAMELŐZETES
Találkozás a néphagyománnyal
Rendhagyó néprajzóra általános iskolá-
soknak
Közreműködők: Forrás Néptáncegyüttes, 
Pesovár Ferenc AMI növendékei, Zagyva 
Banda
A program ingyenes, előzetes jelentke-
zéshez kötött: Lukács Orsolya, 06-23-
365-490/102; lukacs.orsolya@szepesmk.
hu
Május 4-én, csütörtökön 8.45–9.30-ig
Bíró András vers-és prózamondó-
verseny
7–18 éves diákok számára. Jelentkezni 
2017. május 8-ig, a jelentkezési lap le-
adásával személyesen vagy e-mailben 
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu címen 
lehet. Jelentkezési lap e-mailben vagy 
személyesen igényelhető
Május 10-én, szerdán 14 órakor

MŰSORVÁLTOZÁS!
Felhívjuk színházbérlettel rendelkező 
látogatóink figyelmét, hogy az április 

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

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

Juhász Illés, Göth Péter

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Ízek, illatok, fények
Halmos Mónika és Vass András fotókiál-
lítása
Megtekinthető április hónapban
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
„Mit mondanak a madarak?”
Fehér Zsuzsa fotókiállítása
Megtekinthető április hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csudarumli Padlásműhely By: Sziszi
Ajándékok, játékok, dísztárgyak varró-
géppel, fűrésszel, ecsettel és szeretettel 
készítve
Megtekinthető május 10-ig

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
Aktuális kerti teendők
Klubnap növény- és vetőmag-cserebe-
rével
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 21-én, pénteken 17 órától
KÉZMŰVES KLUB
Fonalgrafika
Vezeti Tamaskáné Jakab Margit. Belépő 
300 Ft
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 22-én, szombaton 10 órától
VITALITÁS KLUB
Dumaparti, esetleg nótázás is
Április 24-én, hétfőn 17 órától
DUNA-ART FOTÓKLUB
Közös fotózás terepen
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 25-én, kedden 17 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
PROGRAM
Föld napja
Diorámabemutató, zenés bábelőadás, 
filmvetítés, kézműves kuckó, interaktív 
biológiashow
Április 22-én, szombaton 14 órától
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként

A múzeum tetőtéri előadóterme 
és a kocsiszín rendezvényekre 

bérbe vehető kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés Tel.: 06 23 365 470

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tavaszi kertgondozás
Május 10-ig

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Kirinovits Éva könyvszobrász alkotásai
Megtekinthető május 10-ig

PROGRAM
A gorál-lengyelek hagyományos 
hangszeres zenei kultúrája
Előadó Agócs Gergely néprajzkutató. A 
LEMKE és a CSZVK közös rendezvénye
Április 22-én, szombaton 15 órakor

NYITNIKÉK
Könyvtár a vásáron
Érdi Nyitnikék – kiállítás és vásár, az Érd 
Arénában
Április 23-án

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Április hónapban

BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak  
kb. 7 hónapos kortól 3–4 éves korig
Április 21-én, pénteken 10 órakor

MESESZOMBAT
Legjobb barátom a kiskutyám
Némedi-Varga Tímeával
Április 22-én, szombaton 10.30 órakor

VERSMONDÓVERSENY
Alsó és felső tagozatos diákok 
számára
Április 26-án, szerdán 13 és 15 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Állatok és természet a zenében
Április hónapban

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

2030 Érd, Alsó u. 2., Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Természetes szépségek
Kércz Tibor fotóművész természetfotó-
kiállítása
Megtekinthető április 22-ig
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Április 24., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Budaörs–Érd
21:30 Élő örökségünk 7/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:00  Bibliai szabadegyetem    

42/90. 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 25., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 r33-as fesztivál
 Freedom Haze
20:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:30  2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–VLS Veszprém 
23:10  Műábránd 
23:25 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

Április 26., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

43/90. rész 
21:00 Vasúti építészet Magyarországon 
 Ismeretterjesztő film
21:50 Keskenyúton Délvidéken
22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

Április 27., CsÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 95. rész
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Budaörs–Érd (ismétlés)
21:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!               
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

Április 28., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
20:30 sztárportré 95. rész 
21:00 Műábránd 

21:15 Héjanász a hepehupán 
  dokumentumfilm 
22:15 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30  Híradó
23:45 Tűzijáték

Április 29., sZOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 71. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Vasúti építészet Magyarországon
  Ismeretterjesztő film 
21:50 Keskenyúton Délvidéken
22:20  Bibliai szabadegyetem    

43/90. rész 
23:20 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
21:50 Tűzijáték

Április 30., 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 Héjanász a hepehupán
  dokumentumfilm 
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:20 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:50 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a gondozást-ápolást igénybe

vevő személyek önálló
életvitelének fenntartása, saját
lakókörnyezetükben történő
biztosítása;

• a speciális szakmai és
közegészségügyi előírások
betartásával területi gondozási
feladatok ellátása;

• személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási környezetében
végzett feladatok, élelmezés,
egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium; általános

ápoló és asszisztens; szociális
gondozó ápoló OKJ,

• magyar állampolgárság, büntetlen
előélet,

• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 5. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális

Gondozó Központ - Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/408/2017, valamint a munkakör
megnevezését: házi gondozó;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt végzettséggel lehetséges;
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt;

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 8.
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

ÁPOLÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• az ellátottak testi-lelki jólétének

biztosítása,
• az egészségügyi team tagjaként

a szakfeladatok koordinálásával
részt vesz a preventív, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési
folyamatokban,

• a szakma irányelveinek megfelelően
tevékenykedik,

• segíti a gyógyító-megelőző
tevékenység hatékony működését.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium; általános

ápoló és asszisztens; szociális
gondozó ápoló OKJ,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 28. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a

Szociális Gondozó Központ - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/395/2017,
valamint a munkakör megnevezését:
ápoló;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt végzettségekkel tölthető be,
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt,

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, melyek hiánytalanul
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek teljes mértékben
megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 2.
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.
Amunkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
• a szociális és mentálhigiénés

problémákkal küzdő egyének,
családok és közösségi csoportok
segítése a társadalmi integráció
érdekében,

• a szociális biztonság
megteremtéséhez kapcsolódó
ellátásokról és szolgáltatásokról,
valamint azok igénybevételének
formáiról megfelelő tájékoztatás
biztosítása.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola; felsőfokú szociális

alapvégzettség; okleveles
pszichológus; pszichopedagógus;
mentálhigiénés szakember;
felekezeti szociális munkás;
viselkedéselemző; okleveles
szociális munkás; okleveles
szociálpolitikus; családterápiás
konzultáns; családterapeuta;
kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns; gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár;

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

levél,

• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,

• hozzájárulási nyilatkozat a
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 28. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a

Szociális Gondozó Központ - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/396/2017, valamint a munkakör
megnevezését: családsegítő;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt szakirányú főiskolai vagy
egyetemi diplomával lehetséges;

• az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt,

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek
megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 2.
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Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Idősek Nappali Ellátása

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Jázmin utca 8.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• az Alapellátás (házi szociális

gondozás, szociális étkeztetés, Idősek
Klubja) koordinációs feladatainak
ellátása;

• saját otthonukban élő idősek részére
biztosítja a szabadidő hasznos
eltöltését kulturált körülmények
között;

• segítséget nyújt szociális
problémák megoldásában,
krízishelyzetek megelőzésében
és kezelésében, a lelki (mentális)
egészség megtartásában, annak
támogatásában.

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola; felsőfokú szociális

alapvégzettség; közösségi szociális
munkás vagy felsőfokú egészségügyi
végzettség mentálhigiénés
végzettséggel; viselkedéselemző;
pszichológus;

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

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 28. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23
520 362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális

Gondozó Központ - Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/397/2017, valamint a munkakör
megnevezését: mentálhigiénés
munkatárs;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt végzettséggel lehetséges;
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt;

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek maradéktalanul
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 2.
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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 virágbim-

bójának 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 ható-
ság közérdekű védekezést, azaz „kényszerkaszálást” 
rendel el.
A fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság 
mértékétől függően növényvédelmi bírság is kiszabás-
ra 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-testüle-
tének az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező 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 jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet 
alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében természe-
tes 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 terü-
letek 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

PAR TNERSÉGI EGYEZTETÉS
Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírá-
sai alapján megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó 
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését. A településrende-
zés területét érintő új arculatformáló dokumentum készítéséről 
szóló tájékoztató a város honlapján a http://www.erd.hu/nyito-
lap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod helyen érhető el.
A dokumentum készítése során az érintett lakosság, társadalmi 
rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében a Kor-
mányrendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester a 
Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről 
tájékoztatja a partnereket.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesí-
tésük módjára a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. 
(II.27.) számú önkormányzati rendelet az irányadó.
Előzetes véleménynyilvánításra kérjük fel tehát Önöket választ, 
észrevételt várva alapvetően az alábbi kérdésekben:
•	 Mely városképi, urbanisztikai, egyáltalán települési 

sajátosságokat tekinti városuk legfontosabb értéké-
nek, melyek fennmaradásához ragaszkodik és me-
lyek továbbfejlesztését szorgalmazza leginkább?

•	 Melyek azok, a településképben megjelenő negatív 
sajátosságok, melyeket megszüntetni, felszámolni 
vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretne?

•	 Melyek azok az övezetek, szektorok a városon belül, 
melyekben önálló karakterjegyeket, helyi sajátos-
ságokat vél felfedezni, amelyeket a város közösségi 
mentális térképe megkülönböztet egymástól?

•	 Tud-e olyan konkrét épületet, épületegyüttest emlí-
teni (pontos cím, hely meghatározásával), mely pél-
daértékű a településképben való megjelenés, termé-
szetes környezethez – domborzat, növényzet – való 
igazodás tekintetében?

•	 Milyennek képzeli – településképi szempontból – 
Érd város ideális jövőbeli megjelenését, arculatát?

Elsősorban a fenti kérdések szerinti észrevételeiket, javaslataikat, 
gondolataikat 2017. május 11-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre 
megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 
1. címre küldve vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó
LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

amelynek ideje: 2017. május 3., 17.00 órától
helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:
T. Mészáros András

polgármester
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Az ingyenes előadásokon várunk minden érdi és Érd környéki 50 év feletti érdeklődőt.
A minden előadáson részt vevő szenior hallgatók az utolsó alkalommal oklevelet kapnak.

TANULNI SOHASEM KÉSŐ!

ÉRDI
SZENIOR
AKADÉMIA

2017
Érd Megyei Jogú Város
Idősügyi Tanácsa
és a Zsigmond Király Egyetem
szervezésében
IngyEnEs KÉpZÉs Indul
50 ÉV fElETTIEKnEK

Helyszín:
szepes gyula
Művelődési Központ
(Érd, Alsó u. 9.)

2017. április 19. szerda, 15 óra
Dr. Jászberényi József
(Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója).
Téma: Idősödő világ

2017. április 26. szerda, 15 óra
Lévai istván informatikatanár
Téma: Alapvető számítógépes
és internetes ismeretek

2017. május 17. szerda, 15 óra
veresné Dr. báLint Márta
(Semmelweis Egyetem, Budapest)
Téma: Mit együnk és mit ne együnk időskorban?

2017. május 24. szerda, 15 óra
suLyok taMás adjunktus
Téma: Okostelefonok, tabletek
és más eszközök a tanulás szolgálatában

A 2017. I. fÉlÉV ElőAdásAI:

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

KLASSZIKUS HANGSZERES ZONGORATANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 ÉRD, Felső utca 33.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikuszongora
hangszeres oktatás munkaköri leírás
alapján.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú
képesítés, klasszikus zongora szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképesszakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló okiratok
másolata,

• erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén),

• pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak, a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. 08. 28.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné Bán
Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-
helyettese nyújt, a 06-23-365-641,
06-23-364-318-as, vagy a 06-20-776-
4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi

Tankerületi Központ, Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Felső u. 33.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot:

215-5/2017, valamint a munkakör

megnevezését: klasszikus hangszeres

gitártanár;

• elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére

a zenesuli.erd@gmail.com e-mail

címen keresztül;

• személyesen Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére,

Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásánakmódja,

rendje: a beküldött pályázat

megismerése után személyes

találkozás, majd e-mail-es, telefonos

vagy postai úton való értesítés.

A pályázat elbírálásának

határideje: 2017. június 6.

A foglalkoztató intézménnyel

kapcsolatban további információt

a www.erdizeneiskola.hu

honlapon szerezhet.
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Érdi Tankerületi Központ
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

KLASSZIKUS HANGSZERES GITÁRTANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 ÉRD, Felső utca 33.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikus gitár hangszeres
oktatás munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú
képesítés, klasszikus gitár szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,

• erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén),

• pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. 08. 28.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné Bán
Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-
helyettese nyújt, a 06-23-365-641,
06-23-364-318-as, vagy a 06-20-776-
4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi

Tankerületi Központ, Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Felső u. 33.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplő azonosítószámot:

214-5/2017, valamint a munkakör

megnevezését: klasszikus hangszeres

gitártanár;

• elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére

a zenesuli.erd@gmail.com e-mail

címen keresztül;

• személyesen Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére,

Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: a beküldött pályázat
megismerése után személyes

találkozás, majd e-mail-es, telefonos

vagy postai úton való értesítés.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 6.

A foglalkoztató intézménnyel
kapcsolatban további információt

a www.erdizeneiskola.hu
honlapon szerezhet.
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Az univerzum zenéje

Megalakult az Érdi Csillagászati Klub
A tavalyi Múzeumok éjszakáján hatalmas érdeklődés 
övezte a távcsöves csillagvizsgáló programot. Ekkor 
született meg egy csillagászati klub megalakításának 
gondolata, amire idén tavasszal kerítettek sort a világ-
egyetem iránt érdeklődők. A múlt héten már második 
rendezvényüket tartották meg a múzeum emeleti termé-
ben, amelyen többek között a gravitációs hullámok első 
közvetlen észlelése is téma volt.

Bécsy Bence fizikus 
nemrégiben még a Vörös-
marty Gimnázium tanuló-
ja, Érd Kiváló Diákja volt, 
jelenleg már a mesterdip-
lomáján dolgozik. Ezúttal 
az univerzum zenéjét hoz-
ta el hallgatóságának, 
azaz a gravitációs hullá-
mok első közvetlen észlelé-
séről tartott a laikusok 
számára is élvezetes, ért-
hető előadást. 

A gravitációs hullámokat 
a mozgó tömegek keltik, s 
fénysebességgel terjednek 
tovább. Észlelésükhöz igen 
komoly technikai felkészült-
ségre volt szükség, ezzel 
magyarázható, hogy Albert 
Einstein ezzel kapcsolatos 
felvetését követően száz év-
nek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy valóságosan „befog-
ják”, s igazolják létezésü-
ket. Ez a pillanat 2015. 

szeptember 14-én az Egye-
sület Államokban felállított 
műszereken következett be. 
Ez az első észlelés fél má-
sodpercnél is rövidebb ideig 
tartott. A befogott jeleket 
hangként le lehet játszani, 
így tulajdonképpen az uni-
verzum „zenéjét” halljuk 
ezen a felvételen. A susogás, 
morajlás közepette egyetlen 
pillanatnyi, zizegésszerű 
hang utal a gravitációs hul-
lámokra. Lényeges azonban 
– emelte ki Bécsy Bence –, 
hogy a két, egymástól 30 
ezer kilométernyi távolság-
ra lévő detektor ugyanazt 
mérte, tehát valóságos volt 
az észlelés. A fekete lyuk-
ként ismert objektumnak 
olyan gravitációs tere van, 

hogy a fény elhajlik mellet-
te. Ez olyan terület, amit 
egy önmagába összeros-
kadó csillag ural, de ha 
anyag került bele, onnan 
nem léphet ki, még a fény 
sem. Belsejében nincs fent 
vagy lent, nincs jobb vagy 
bal, valamint az idő és a tér 
szabályai is megváltoznak. 
Van körülötte néhány kilo-
méter átmérőjű tartomány, 
amelyben a gravitációs von-
zás erősebb, mint az univer-
zum bármely más részén, 
ezért semmi sem szökhet 
meg innen. Ha két fekete 
lyuk kering egymás körül, a 
naptömeg többszörösét érik 
el. A csillagászat mai állása 
szerint a fekete lyukak a tö-
mörödés révén jöttek létre, 

amikor az anyag beszippan-
tódott és hihetetlen mérték-
ben összesűrűsödött. Bár 
korábban sokan álomkép-
nek tartották, ma már a leg-
több csillagász elfogadja, 
hogy a fekete lyukak létez-
nek. Naprendszerünkben 
tényleg összeroskadhat az 
anyag és kialakíthat a tér-
ben egy fekete lyukat – tud-
tuk meg a fiatal fizikus elő-
adásából. Akiket érdekel a 
csillagászat, ilyen és ehhez 
hasonló témákban tájéko-
zódhatnak a jövőben az Érdi 
Csillagászati Klub estjein. 
Éjszakai közös távcsöves 
megfigyeléseket is tervez-
nek, sőt a klubtagok témá-
kat is javasolhatnak a to-
vábbiakban. n BE

„Ör vendjen az egész világ”
A múlt kedden az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában megtartották az Országos Kodály Zoltán 
Műveltségi Vetélkedő városi fordulóját, amelyen három 
iskola csapata mérte össze felkészültségét.

A játékos műveltségi ve-
télkedőt Kodály Zoltán szü-
letésének 135. és halálának 
50. évfordulója tiszteletére 
Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata hirdette meg, 
szervezését a Kőrösi iskola 
vállalta.

 A megyei jogú városok 
általános és középiskolái-
nak, valamint alapfokú mű-
vészetoktatási intézményei-
nek 5–8. osztályos tanulói 
iskolánként hatfős csopor-
tokkal vehetnek részt a ze-
nei tudáspróbán. Az iskolán 
belüli versenyek év elején 
lezajlottak, s most tavasszal 
került sor a városi fordulók-
ra. A játékok szakmai anya-
gát a forgatókönyvíró és 
műsorvezető Varga Károly 
nyugalmazott főiskolai ve-
zetőtanár állította össze. Az 
Érdi Újságnak nyilatkozva 

elmondta: egy ilyen ver-
senyre való felkészülés ked-
ves elfoglaltságot jelent a 
diákoknak, főként akkor, ha 
játéknak tekintik. Ugyan-
akkor mégis verseny ez a 
javából, hiszen a résztve-
vőknek sokat is kell tudni, 

de egészen más a játékos 
vetélkedők légköre, mint a 
tanóráké – mutatott rá Var-
ga Károly, hozzátéve: in-
kább afféle rendhagyó ze-
neóra, tanórán kívüli ismer-
kedés a zene művészetével. 

A Kodály Zoltán Műveltségi 
Vetélkedő egy olyan kiterjesz-
tése a kultúrának, amelyen az 
eddig megszerzett ismerete-
ket tovább lehet bővíteni. A 
feladatok többsége ugyanis 
nem a lexikális adatok isme-
retét követeli meg, hanem sok-
kal inkább a zenére helyezi a 
súlyt. A versenyzők előre meg-

kapták azt az ismeretanya-
got, ami több mint 40 művet 
jelent, ezeket kellett feldolgoz-
niuk, sokszor meghallgatva a 
szerzeményeket. A felkészü-
lésben természetesen segítsé-
gükre volt a zenepedagógus, 
de otthon is bármikor letölt-
hették és meghallgathatták a 
versenyanyagot. A diákoknak 
nem volt könnyű dolguk, mert 
egészen mélyre ható ismerte-
ket is kértek tőlük. 

Május végén kerül sor a 
területi elődöntőre, majd 
onnan hat csapat juthat to-
vább az országos döntőbe, 
amit Budapesten, a Művé-
szetek Palotájában június 
első harmadában fognak 
megtartani. Az Országos 
Kodály Zoltán Műveltségi 
Vetélkedő érdi városi verse-
nyén a VMG, az Érdligeti 
iskola, valamint a Kőrösi 
iskola csapata versenyzett 
egymással. A győztes csa-
pat a Kőrösi lett, ők képvise-
lik városunkat a területi 
fordulón. n Bálint Edit 

Kós -nap, versenyekkel  
és bemutatókkal 
A 220. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1995-ben vet-
te fel Kós Károly nevét. Azóta minden esztendőben szí-
nes programokkal emlékeznek erre az aktusra, illetve 
az erdélyi polihisztorra és életművére. Idén is számta-
lan előadás, foglalkozás várta a diákokat április 11-én, a 
Kós-napon.

Augusztus 25-én lesz 
negyven esztendeje, hogy 
Kós Károly építész, író, gra-
fikus és tanár meghalt. Szel-
lemi öröksége olyan érték, 
amelyet nemcsak őrizni, de 
megmutatni is kötelessé-
günk az ifjúságnak – hang-
súlyozta a Kós-
napot megnyitó 
ünnepségen Dó-
zsa Lajos igaz-
gató, aki utalt 
arra is: huszon-
két esztendeje 
tudatosan vá-
lasztották Te-
mesvár szülöttét 
az iskola névadó-
jának. Mint la-
punknak elmond-
ta: céljuk, hogy a 
névadó életének 
megismerése ré-
vén közelebb vi-
gyék a diákokhoz a polihisz-
tor által képviselt értékeket: 
a kitartást, hűséget, elhiva-
tottságot, emberséget.

– A Kós-nap foglalkozásai, 
előadási összeállításánál te-
kintettel voltunk arra, hogy 
a diákok miben vennének 
részt szívesen. Ilyen például 
a kézműves foglalkozás – 
ballagási díszeket, origamit, 

húsvéti marcipánfigurákat 
készíthettek a tanulóink –, 
illetve az elsősegélynyújtó, 
intézkedéstaktikai és önvé-
delmi bemutatók. Fentiek 
mellett tudományos előadá-
sokat is szerveztünk: dr. 
Magyar Kálmán régész-tör-

ténész, főmuzeológus Érd 
régészeti leleteivel ismertet-
te meg a diákokat, dr. Som-
lai György tanár úr pedig a 
buddhizmusról tartott val-
lástörténeti előadást. Fotó-
kiállítással és idegen nyelvi 
versenyekkel is készültünk. 
Ezen a napon zárult egy is-
kolai projektmunka is – tette 
hozzá az igazgató. n á. K.

Urbán Jonatán diákpolgármester is részt vett 
a nyílt nap foglalkozásain 

A vetélkedő – Varga Károly műsorvezetőnek köszönhetően – könnyed, játékos formában zajlott
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MARCELL ÉKSZER MEGNYITOTTUN
K!

AZ ÉRDI INTERSPARBAN!
BALLAGÁSI ÉKSZERVÁSÁR!

Szépe , különlegese , jó áron MOST a Marcell Ékszerben!
ARANY -10% -30% EZÜST -50% -70%

ÖRTARANY BES ÁMÍTÁS KIEMELKEDŐ ÁRON
most akár 12.000 Ft/gr

ozza ör aranyá , kérje személyre szabo t árainka .
ÓRÁK: FOSSIL, CASIO G-SHOK, DANIEL KLEIN

Akciónk a készlet erejéig tart.

Ré zle ekről érdeklődjön üzle ünkben.
ÉRD IN ERSPAR, S Á ALOMBA TA PIAC ÉR
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2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

MOST KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!

A nem kezelt halláskárosodás komoly
életminőségbeli problémákhoz vezethet,
társasági elszigetelődést eredményez.

A hallókészülékek segíthetnek.

HALLOTTA-E?
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Bol yai diákgála 
Egy tűt sem lehetett volna leejteni a húsvétot megelő-
ző hétvégei délutánon a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont színháztermében. Itt tartotta hagyományos diák-
gála műsorát városunk egyik legnépesebb oktatási 
intézménye, a Bolyai János Általános Iskola. 

A rendezvényt a Bolyai 
János Alapítvány szervez-
te, a színes és sokoldalú 
színpadi produkciókat pe-
dig az iskola jelenlegi és 
egykori tanulói szolgáltat-
ták. A közönség soraiban 
pedagógusok, diáktársak, 
szülők, nagyszülők és ba-
rátok foglaltak helyet. A 

műsor két részből állt, 
mindkettőben elhangzot-
tak monológok, versek, 
hangszeres bemutatkozá-
sok, tehát bőven volt zene 
és tánc is, de a szórakozta-
tásból a humoros mesejele-
netek sem hiányoztak. A 
produkciók egy része angol 
és német nyelven hangzott 
el, hiszen a gyermekek azt 
mutatták be, ki miben jeles-
kedik, s milyen műfajban 
képes kimagaslót és szóra-
koztatót alkotni a tanórá-
kon kívül. 

– Az iskola valamennyi 
korosztálya képviseltette 
magát a legkisebbektől a 
végzős tanulókig. Minden 
évben óriási lelkesedéssel 
készülnek erre a napra a 
diákok, még azok is lelke-
sen segítenek a berende-
zésben, akik közvetlenül 
nem szerepelnek, de a több-

ség – ha pár percre is – sze-
ret a pódiumra kerülni. 

A műsor teljes bevétele 
az iskola alapítványának 
számlájára kerül, s minden 
évben egy-egy közösségi 
cél megvalósítására fordít-
ják. Az idén a diákgála be-
vételéből az intézmény 
Alsó utcai épületének ud-
varában az igencsak el-
használódott játszóvárat 
szeretnék kicserélni egy 
újra – tudtuk meg Baranyi 
Teréztől, az intézmény ve-
zetőjétől. n be

Az alsó és felső tagozatos tanulók ez alkalommal is változatos és 
színvonalas produkciókkal készültek a rendezvényre

Csuka Zoltán verseivel ünnepeltek a diákok

Ver sünnep Parkvárosban
Ötödik alkalommal tartotta meg költészet napi rendez-
vényét a Szociális Gondozó Központ. A Parkvárosi Kö-
zösségi Házban tartott kulturális rendezvényen nyolc 
érdi iskola diákjai szavaltak Csuka Zoltán-verseket. 

A Szociális Gondozó Köz-
pont minden esztendőben a 
kortárs költészethez, iroda-
lomhoz kötődő rendezvény-
nyel ünnepli a költészet nap-
ját. Idén az Érden élő költő, 
műfordító, irodalomszerve-
ző Csuka Zoltán munkássá-
ga előtt tisztelegtek: egy-egy 
versét szavalták el az érdi 
iskolákból érkezett diákok.

– Szeretnénk, ha Csuka 
Zoltán műveivel közelebbről 
is megismerkednének a diá-
kok. Emellett szereplési le-
hetőséget szeretnénk bizto-
sítani a gyerekeknek – ezért 
rendezünk rendszeresen ki-
állításokat, műsorokat az is-
kolások bevonásával. Ezek 
egyike a költészet napi ün-
nepségünk – mondta la-
punknak Kiss Sándor szoci-

álpedagógus, aki reméli: 
azok a diákok, akik ezen a 
rendezvényen elszavalták a 
József Attila-díjas költő egy-
egy művét, talán kedvet kap-
nak ahhoz, hogy ellátogas-
sanak a Csuka-emlékházba 
is. 

Csuka Zoltán versei nem 
könnyű olvasmányok. Költé-
szetét leginkább azok isme-
rik, akik a költő, műfordító, 
irodalomszervező életművét 
kutatják, a nagyközönség 
kevésbé forgatja köteteit.  
Ahogy Kiss Sándor hangsú-
lyozta, fontos lenne, hogy a 
délszláv irodalom tolmácso-
lóját, aki több mint száz kö-
tetet fordított magyarra, job-
ban megismerjék, és nem-
csak Érden, hanem ország-
szerte.

A Szociális Gondozó Köz-
pont jóvoltából még egy Ér-
den élő költő műveivel megis-
merkedhettek a diákok: aki 
szavalatával részt vett ezen 
a rendezvényen, Büki Attila 
egy-egy kötetét kapta aján-
dékba.

A szavalatok után zene, 
majd egy kis képzőművészet 
következett: a Kőrösi Furu-
lya Együttes zenélt a gyere-
keknek. A diákok a rendez-
vény zárásaként megtekint-
hették a Kós szakképző is-
kola rajzszakköröseinek 
műveit, amit más érdeklő-
dők április 25-éig tekinthet-
nek meg a Parkvárosi Kö-
zösségi Házban.  n ÁdÁm K.

Lakatos Menyhértre 
emlékeztek
A költészet napján még 
egy rendezvényt tartottak 
a közösségi házban, a gon-
dozóközpont támogatásá-
val: Lakatos Menyhért író-
ra emlékeztek, aki április 
11-én született. A megem-
lékezők felelevenítették a 
József Attila-díjas költő 
életútját, és verseiből is 
szavaltak. A rendezvényt 
Siposné Oláh Zsuzsanna 
szervezte, aki a megemlé-
kezés végén hangsúlyoz-
ta: a Magyarországon élő 
cigányságnak nagyon fon-
tos, hogy ne menjenek fe-
ledésbe a sikeres roma 
művészek, személyiségek, 
és reméli, hogy jövőre 
még többen eljönnek a 
megemlékezésre. 

A Szociális Gondozó Központ rendezvénye segítségével Csuka Zol-
tán művei most eljutottak a diáksághoz is
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rendszerbenSzárazépítészeti szakkereskedés

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

gipszkarton rendszerek•
akusztikus álmennyezetek•
hőszigetelő rendszerek•
tűzvédelmi burkolatok•
beltéri ajtók•
revíziós nyílások•
vakolati rendszerek•

www.baustoff-metall.hu
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Új  egységekkel kezdték meg a szezont
Elkezdte az akrobatikus torna versenyszezont az 
Érdi Torna Club. Az ÉTC a fővárosi Elek Gyula Aréná-
ban vett részt a Ferencvárosi Torna Club által szerve-
zett Fradi Kupán, ami a sportági döntőbe jutás első 
állomása volt.

Az ÉTC kilenc egysége 
vett részt a népligeti viada-
lon, amely az első pontszer-
ző, kvalifikációs verseny 
volt a decemberi fináléhoz 
vezető úton, de majd októ-
ber végén Érd is az állomá-
sok között lesz. A tavalyi 
döntőben az érdiek hét duó-
ja/triója hét érmet szerzett, 
ám ahhoz képest a mostani 
kupán csak két egység ma-
radt meg, a Balogh Máté és 
Kánnai Márton alkotta pá-
ros, valamint Gerzanics 
Villőből, Gerzanics Csen-
géből, illetve Sztrunga Jáz-

minból álló hármas. Az 
egységek módosítására 
azért volt szükség, mert töb-
ben korosztályváltáson es-
tek át, és társuk mellett már 
nem versenyezhettek 
ugyanabban a csoportban.

Az akrobatikus tornában 
idén várhatóan hat-nyolc 
pontszerző, kvalifikációs 
viadalt rendeznek, az eze-
ken elért eredmények ösz-
szesítése után kategórián-
ként az első hat helyezett 
vehet részt a döntőben. A 
Fradi Kupán nyolc egyesü-
let vett részt, s a legnépe-

sebb tábora az érdieknek 
volt. A házigazda egyesület 
az elért eredmények össze-
vetése alapján a részt vevő 
csapatoknak a végső helye-
zés függvényében kupát 
adott át, így az érdiek a 
bronzkupát vihették haza. 
Az FTC ezúttal az akrobati-
kus tornaverseny mellett 
egy betétversenyt is tartott, 
ahol a kézálló fán lehetett 
bemutatni a gyakorlatokat, 
az érdiek közül Balogh Máté 
harmadik lett a nyolc induló 
között, míg a segédedző, Fe-
renczi Fanni második lett. 
Az ÉTC április 29-én az 
Abony Kupán szerepel, 
amely az országos döntőbe 
jutás következő pontszerző 
megmérettetése lesz.

QQ D.B.

Tiz ennyolc érem Pozsonyból
Öt arany-, nyolc ezüst- és öt bronzérmet szerzett az Érdi 
Shaolin Wushu és Sportakrobatikai Sportegyesület a 
szlovákiai wushu bajnokságon.

Az ÉSWS SE tizenöt ver-
senyzője képviselte az érdi 
színeket a Pozsonyban ren-
dezett nemzetközi viadalon, 
ahol az egyesület legeredmé-
nyesebb versenyzője az egy 
arany-, egy ezüst- és két 
bronzérmet, valamint egy 
negyedik helyet elérő Mák 
Attila lett, mellette Pozsgai 
Luca két, Magyari László 
egy aranyéremmel büszkél-
kedhet, s Nagy Márk is két 
kategóriában is az első két 
helyen végzett, továbbá egy 
ötödik helyet is szerzett. 

Broszman Bertalan egy 
ezüst- és egy bronzérmet, Ve-
res Mátyás három ezüstöt, 
Bogó Rebeka egy második és 
egy harmadik helyet, Müller 
Hargita egy második és egy 
negyedik helyet, Srágli Lili-
ána egy harmadik helyet 
szerzett. Az éremszerzőkön 
kívül többen is az élmezőny-
ben végeztek, Bereczki And-
rás egy negyedik, Becságh 
Boglárka egy ötödik, Brosz-
man Benedek egy negyedik, 
illetve egy nyolcadik, Varga 
Levente egy ötödik és egy 

hetedik helyet, Varga Zsom-
bor egy ötödik, egy hatodik 
és egy tizedik helyet, Balis 
Attila pedig egy nyolcadik, 
illetve egy kilencedik helyet 
tud felmutatni a szlovákiai 
versenyről.

– A szlovák szövetség 
szervezte a nyílt nemzetközi 
versenyt, ahol tradicionális 
és modern kategóriák is 
egyaránt voltak. Vittük a tel-
jes palettát, a legfiatalabb 
versenyzőnk hatéves volt, 
Magyari László pedig már 
lassan az ötvenedikbe lép, 
úgyhogy szépen lefedjük a 
korosztályokat – kezdte be-
számolóját Balogh Péter, az 
ÉSWS SE elnöke, aki ezúttal 

csak a tradicionális és 
modern wushuba ne-
vezte versenyzőit, küz-
delembe nem.

– Azt tudjuk, hogy a 
mostani versenyen in-
dulók részt szoktak ven-
ni az európai és a világ-
szövetség által szerve-
zett versenyeken is. Na-
gyon jó olyan verseny-
zőkkel megvívni, akik-
ről tudjuk, hogy a na-
gyobb ligákban is felléptek. 
Sokkal rutinosabb sportolók-
ról van szó, mint a mieink, de 
ez a csapaton nem látszott, 
senkinek nem remegett meg a 
keze. Sőt, erősen inspirálta 
őket az új környezet.

– Van olyan kezdő ver-
senyzőnk, aki negyedik he-
lyen végzett egy zsúfolt kate-

góriában élete második ver-
senyén, szóval nem bánom, 
hogy bedobtam őket a mély 
vízbe, mert ez jó képet mutat 
a jövőre nézve és versenyző-
ink élvezték, hogy kihívások 
elé lettek állítva és ezeknek 
nagyon is megfeleltek – tette 
hozzá Balogh Péter.

QQ Domi

LABDARÚGÁS

Mezőnyfölény,  
helyzetek nélkül
Az utóbbi három mérkőzésen győztesen hagyta el a pá-
lyát a hazai csapat, így bizakodva várta az Érd elleni 
találkozót. 

Érdi támadások vezették 
be a találkozót, amelynek vé-
gén Kelemen Patrik távoli 
lövésekkel tesztelte a hazai-
ak kapusát. Az első veszé-
lyes helyzet az érdi kapu 
előtt adódott. Szöglet után 
Weitner Ádám csúsztatott 
az oldalhálóba. Ezt követően 
kiegyenlített mezőnyjátékot 
láthatott a szépszámú szur-
kolótábor, de a csatárok 
egyik kapu előtt sem tudtak 
még lövésig sem eljutni. A 
vendég érdi csa-
pat, megunva az 
eseménytelen játé-
kot, ritmust váltva 
felpörgette a játé-
kot és sorra vezet-
te támadásait a 
hazaiak kapujára. 
A játék képe alap-
ján váratlanul, 
szinte a semmiből 
szerzett vezetést a 
csornai csapat. A 
31. percben Kónya 
Benjámin lába 
alatt elcsúszott 
egy hazai passz, Bozsoki 
Imre és Csiszár Zoltán egy-
másra várt a felszabadítás-
sal, így a hazai támadó Ke-
rékgyártó Dávid lecsapott 
a labdára és a tehetetlen érdi 
hálóőr mellett a léc alá vágta 
a játékszert, 1-0. Még fel sem 
ocsúdott az érdi csapat a vá-
ratlan hazai gól után, jött az 
újabb hidegzuhany. A 33.
percben jobb oldalról beívelt 

szögletet Weitner Ádám 
csúsztatta a rövid sarokba. 

A második félidőben felja-
vult a vendégek játéka, de az 
első veszélyes kapura lö-
vésre az 50. percig kellett 
várni. Ekkor Melczer Vil-
mos 30 méterről eleresztett 
labdája alig ment el a kapu 
mellett. A hazaiak kapuvé-
dője csak szemmel követte a 
labda útját.

A szépítő érdi gólhoz is 
hathatós hazai segítség 

kellett. A 79. perben Mel-
czer Vilmos szögletét Sán-
ta András, a hazaiak háló-
őre a kapufára öklözte, 
majd onnan a labda a saját 
hálójába került, 2-1. A talál-
kozó hátralevő perceiben 
továbbra sem sikerült a 
vendégeknek izgalmassá 
tenni a találkozót, így a 
mérkőzést „sikerült” gól-
helyzet nélkül lehozni.

Népes táborral utazott Pozsonyba, s 
tizennyolc érmet hozott az ÉSWS SE
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Háromból három!
Az Érdi Box Klub három fiatal ökölvívója, Csóka Klaudia 
(serdülő, 70 kg), Szigetvári Bendegúz (serdülő, 52 kg) és 
Tóth Domonkos (serdülő, 43 kg) vett részt a sportág di-
ákolimpiai döntőjén Debrecenben.

Az ÉBK sportolói közül 
Csóka Klaudiának nem volt 
ellenfele kategóriájában, így 
verseny nélkül lett aranyér-
mes. – Igaz, hogy átvehette 
az aranyérmet, de ő sem 
örült neki annyira, mert így 
mégsem a legjobb. Persze, 
megérdemelte, mert felké-
szült, hozta a súlyt és kemé-
nyen edzett, de mégiscsak 
jobb lett volna, ha ezért meg 
kell küzdenie. 

Tóth Domonkos a tavalyi 
serdülő magyar bajnoksá-
gon elért bronzérme ellené-
re az elmúlt időszakban a 
válogatottal készült, s így a 
mostani versenyre kiemelt-
ként érkezett. – Első napon 
az ellenfél nem állt ki, mert 
nagy lett volna a különbség 
közöttük, így jutott tovább 
az elődöntőbe, ahol a válo-
gatott csapattársa ellen hú-
zott kesztyűt. Vitatható 
mérkőzés volt, mindkét fél 
nyerhetett volna, szerintem 

inkább Domi kezét kellett 
volna felemelni, de tény, 
hogy ő is egy kicsit többet 
tehetett volna, erőteljeseb-
beket ütött, jobban irányí-
tott… – mondta Tóth Do-
monkosról az ÉBK vezető-
edzője.

Szigetvári Bendegúznak 
sem volt egyszerű a helyze-
te, hiszen hiába nyert az első 
nap technikai K.O.-val a má-
sodik menetben. – Sajnos el-
ütötte a kezét, bedagadt 
neki, viszont kemény volt, 
ezért becsületre méltó, hogy 
másnap elindult, így azzal a 
versenyzővel bokszolhatott, 
akit a csepeli pofonpartin 
2:1-es pontozással legyőzött. 
Most szintén szoros mérkő-
zésen jobb volt az ellenfele, 
de itt is ki lehetett volna hoz-
ni Bendit győztesnek. Mind-
két versenyzőnk úgy kapott 
ki, hogy hajszálon múlt… – 
jegyezte meg Dobrádi Zsolt.

QQ Domonkos Bálint

KÉZILABDA

Győ  zelem hazai pályán
Az elmúlt fordulók eredményei után sokan nem vettek 
volna mérget arra, hogy az ÉRD ilyen tükörsimán veri a 
Békéscsabát a K&H női kézilabdaliga 20. fordulójában, 
ám Szabó Edina együttese csupán kétszer volt hátrány-
ban (a harmadik percben 0–1-nél, illetve az ötödik perc-
ben 1–2-nél), így magabiztos játékkal, 34–24-re nyert.

Az első gólt még a vihar-
sarkiak szerezték, majd Ka-
tarina Krpezs-Slezák rög-
tön válaszolt, ám az ötödik 
percben ismét vezettek a 
vendégek, viszont a két bé-
késcsabai gólt négy érdi kö-
vette, s látva az ÉRD majd-
hogynem csúcsra járatott 
teljesítményét, szinte már 
ekkor eldőlt a mérkőzés. 
Pláne úgy, hogy az első 
nyolc érdi találatot hat kü-
lönböző játékos szerezte, de 
ezt követően a kapuban re-
meklő Triffa Ágnesnek kö-
szönhetően visszajött Ska-
liczki László csapata, s há-
rom perccel a szünet előtt 
döntetlen volt az állás (11–
11), de a játékrész hajráját 
megnyomta az ÉRD, amely 
két perc alatt négyet lőtt, 
így nyugodtan vonulhatott 
pihenőre.

A fordulás után sem állt 
meg a hazai henger, s hat 
perc játék után már hét volt 
közte (19–12). Ekkor viszont 
már eldőlt a meccs, mert a 
47. percben, amikor kilenc 
volt közte és az érdi szurko-
lók az eredményjelző téves 
állása után elkezdtek rászá-
molni a viharsarkiakra (pe-
dig csak kilenc volt közte), 
akkor a Békéscsaba megira-
modott, s két perc alatt né-
gyet lőtt, ám ez sem fenye-
gette már az érdi sikert. A 
hazai csapatból többen is ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tottak, s minden játékosát 
bevetette Szabó Edina, az 
ÉRD pedig 34–24-re győzött.

Az elmúlt fordulók nehéz 
időszaka ellenére rendkívül 
magabiztosan játszott az 
ÉRD, amely, úgy tűnik, visz-
szatért a jó útra.

– Kemény időszakon va-
gyunk túl, nem játszottunk 
jól, de most megmutattuk, 
hogy egyet előreléptünk és 
sokkal jobb volt a védekezé-
sünk, ebből pedig tudtunk 
rohanni, könnyű gólokat sze-
rezni. Harcos meccs volt, de 
boldogok vagyunk, remélem, 
tudjuk folytatni ezt, mert tu-
dunk ennél sokkal, de sokkal 
jobban is játszani – értékelt 
Andjela Bulatovics.

– A csapat nevében kö-
szönjük a gratulációt, sok 
sikert kívánunk a további 
küzdelmekhez. Nagyon ki-
élezett a küzdelem a bajnok-
ságban. Az érdi játékosok-
nak körül kell nézniük, hogy 
ebben a magyar bajnokság-
ban, ahol játszanak, minden 
egyes mérkőzés kiélezett, 
minden labdáért meg kell 
harcolni, az az attitűd, ami-
vel az elmúlt időben talál-
koztunk itt Érden teljesen 
szokatlan – mondta Szabó 
Edina. – Minden erőnkkel, 
minden erőmmel küzdök el-
lene – győzelem után mon-
dom, gratulálok a csapatnak 

–, de az erőfeszítések elején 
tartanak. Ha nem kapnak 
észbe és nem dolgoznak alá-
zatosabban, nem kézilab-
dáznak alázatosabban, nem 
készülnek professzionális 
módon, a fizetéseikhez mér-
ten, akkor nagyon sokan 
nem értik, hogy az ÉRD mi-
ért tart itt. És én, aki ezeket 
az értékeket képviselem, 
nem vagyok hajlandó elvi-
selni azt, hogy valaki, ami-
kor felhúzza ezt a narancs-

sárga-fekete mezt, akkor 
nem úgy dolgozik és kézi-
labdázik, ahogy egy sporto-
lóhoz méltó lenne. Ez az 
utóbbi időszakot jól össze-
foglalja és jelzésértékű. Azt 
szeretném, hogy ha a játéko-
sok tudnák azt, hogy felelős-
séggel tartoznak azokért az 
emberekért, akik támogat-
ják őket és szurkolnak ne-
kik – fogalmazott az ÉRD 
vezetőedzője.

QQ Domonkos

Katarina Krpezs-Slezák és az ÉRD is visszanyerte formáját, a szélső 
hozta az átlagot, tizenegyet lőtt  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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nyomtatva.

Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba,
ill. nyilvánvaló tévedésmiatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat.
A diszkontelv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal,
hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron.

Feladatai:
• üzleteink rendeléseinek összekészítése, komissiózása modern raktári- és szállítóeszközök

segítségével, a munkavégzés száraz és hűtött (0 - 4 °C) áru részlegen is történhet

Az ideális jelölt:
• megbízható, nagy munkabírású, pontos és csapatszellem jellemzi
• képes önállóan dolgozni, emellett rugalmas
• ápolt megjelenésű
• előny: elektromos könnyűgépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik

(ráállásos targonca, típus: 3313)
Amit kínálunk:
• átlagon felüli jövedelem, a napi 4 órás pozícióban elérhető

legmagasabb havi bruttó fizetés: 155 550 Ft
• átlagon felüli jövedelem, a napi 6 órás pozícióban elérhető

legmagasabb havi bruttó fizetés: 233 325 Ft
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya (havi 3 000 Ft napi 4 óra esetén, havi 4 000 Ft napi 6 óra esetén)
• éjszakai pótlék 30 %
• ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJ-s jogosítvány) megszerzésének lehetősége
• kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• éjszakai műszakbeosztás: 19:30 - 23:30 (napi 4 órás pozíció) vagy 19:30 - 2:00 (napi 6 órás pozíció)
• hosszú távú, stabil munkahely, tiszta, modern munkakörnyezet, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
fényképpel ellátott önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:

atvetel@aldi.hu

A pozícióban
elérhető

legmagasabb havi

bruttó fizetés:

233.325 Ft

(heti 30 órában)

Készen áll a sikerre?n áll a sikerre?
Raktári dolgozó
munkatársat keresünk a biatorbágyi logisztikai központunkba
éjszakai műszakban napi 4 vagy napi 6 órában
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GyuriVill érdi telephelyére

értékesítő
munkakörbe munkatársat keres!

Elvárás: megbízható, jól alkalmazkodó,
számítástechnikai ismeretek, csapatmunkához

alkalmas, kiváló kommunikációs készség,
értékesítési tapasztalat, B kategóriás

jogosítvány, nem dohányzó

Előny: kereskedelemben vagy
villanyszerelésben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem,
kiszámítható, hosszútávú munkalehetőség,

családias légkör

Fényképes önéletrajzát
a gyurivill@gyurivill.hu email címre várjuk!
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com e-
mail címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

- ÁTLAGOSAN 20%-OS BÉREMELÉS (MIN. ALAPBÉR: 165.000,-)
- MUNKÁBAÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ 35.000,-)
- KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (40%)
- KAFETÉRIAMÁRAPRÓBAIDŐ ALATT IS (NETTÓ 18.000,-)
- INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
- ÚJ MUNKATÁRSAJÁNLÁSI PROGRAM
- EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK
- HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG
- ÚJ TARGONCÁS KARRIERPROGRAM!
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
- HOSSZÚTÁVÚ, MEGBÍZHATÓ MUNKAHELY
- HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS
- BELÉPÉS ESETÉN MEGFIZETJÜKAFELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN
KELETKEZETT UTAZÁSI KÖLTSÉGEKET!!
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A Duna Vitex Kft. Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag feldolgozó vállalata.
Cégünk 1992-ben alakult a német VSM AG leányvállalataként, amely a világ vezető csiszo-
lóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150 éves hagyománnyal és tapasztalattal ren-
delkezik. A Kft. tevékenysége hajlékony csiszolóanyag konfekcionálása. E területen vezető
szerepet tölt be és fontos részt vállal az anyavállalat világméretekben jelentős csiszoló-
anyaggyártó 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.

Gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat az alábbi betanított pozíciókba:

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)

Előnyök:
• gyártó üzemben szerzett tapasztalat

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.

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).

• gépkezelő (egyéni és csoportos munkavégzés)

• csomagoló

Válogasson számtalan
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

kollégákat

06-20/326-1996
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

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

ÁLLÁST KÍNÁL

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

munkakörbe.
•magaskereseti lehetőség
•bérenkívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi telephelyű kft keres rajzot is-
merő, önállóan dolgozni tudó
kőműveseket. Kimagasló bére-
zés, akár nettó 360 000 Ft. Kor-
határ maximum 50 év. Tel.: 06-
70-3925535

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 45
47
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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KIADÓ INGATLAN

Érden összkomfortos lakás igé-
nyes személynek vagy párnak
kiadó. Tel.: 06-20-268-1019

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, fa és veszélyes fák bizton-
ságos kivágását, elszállítással,
sövény és tuják vágását, bozó-
tirtást, fűkaszálást, kerttakarí-
tást, rotálást. 06-20/312-76-76.

Leányvállalatunk, az ÉRDHŐ Kft.
azonnali belépéssel keres

KARBANTARTÓ/ÜZEMELTETŐ
munkatársat.

Feladatok:
• hőközpontok üzemeltetése, szivattyúk-,
hőmennyiségmérők cseréje,

• távfűtési rendszerek telepítése, javítása, karban-
tartása,

• mérőóra állások leolvasása,
• fűtési rendszerekben a kisebb meghibásodások
elhárítása.

Szakmai és személyes elvárások:
• fűtésszerelői végzettség és/ vagy Gépész
végzettség,

• MS Office felhasználó szintű ismerete,
• „B” kategóriás jogosítvány megléte,
• megbízhatóság, precizitás, önállóság.
Előnyt jelent:
OKJ Kazánkezelő, vagy Kisteljesítményű kazánfűtő
végzettség
Juttatások:
• alapfizetés,
• készenlétre fizetett pótlék,
• béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helyszíne:
Érd (esetenként Budapest, valamint
Százhalombatta, és Zirc telephelyek).

Fényképes szakmai önéletrajzokat az
allas@veolia.com
e-mail címre várjuk!
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100%-os PRÉSELT NATÚR
(0% cukor, 0% tartósítószer)
GYÜMÖLCSLÉ (5l/db; alma-,
őszi-, meggylé), ill. EPER- és
MEGGYLEKVÁR kapható!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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OKTATÁS

Angol nyelv oktatás, korrepetálás
érdi tanműhelyben 3000Ft/
60p, vagy háznál: (Érd, Tárnok,
Diósd) +500 Ft/alkalom. Tel.:
06-30-9112763

SZABADIDŐ

Kirándulások minden korosztály
számára. Eger, Veszprém. Ér-
deklődni:: 06-30-531-1648,
www.szivarvany2016.oldalunk.
hu

TÁRSKERESÉS

Társkereső iroda Érden, progra-
mokkal, kirándulásokkal. Idő-
pont egyeztetés és bejelentke-
zés: 06-30-531-1648

VEGYES

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

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

Kiadó 50 nm-es, összkomfortos
lakás, egyedülálló vagy nyugdí-
jas házaspár részére, házimun-
ka ellenében. Tel.: 20/380-18-
76.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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EGÉSZSÉG

463209

Leszokni a dohányzásról még sosem volt ennyire egyszerű!
Zéró elvonási tünet, 100% garancia.

dr. Masason Tibor 06-30-9712-414

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 46
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VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9317-114, 20/9351-817

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

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

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

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 45
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Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 45
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 45
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

AMAPEI Kft.
keres sóskúti gyárába:

automata-gépsor kezelőt
Feltétel:
• általános gépészethez tartozó
szakmunkásvizsga

• targoncavezetői engedély

logisztikai asszisztenst
Feltétel:
• Középiskolai végzettség
• Logisztikai területen eltöltött gyakorlat

Előny:
• Középfokú angol nyelvtudás

raktárost, áruösszekészítőt
Feltételek:
• szakiskolai végzettség
• raktárkezelési gyakorlat
• targoncavezetői jogosítvány

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

címekre kérjük elküldeni.

464870

Autóbuszok és
tehergépjárművek
javításában jártas

autószerelőket keresünk
a XI. kerületbe

azonnali kezdéssel.
Autószerelő szakmunkás
végzettség szükséges.
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75. 46
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Autóvillamossági
szerelőket keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas

autóvillamossági szerelőket
keresünk

XI. kerületbe
azonnali kezdéssel.

Autóvillamossági szerelő
szakmunkás vagy

autóelektronikai műszerész
végzettség szükséges.
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A Kludi Szerelvények Kft.
fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

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

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

megváLtozott
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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Karosszéria lakatosokat
keresünk!
Autóbuszok és

tehergépjárművek
javításában jártas

karosszéria lakatosokat
keresünk

XI. kerületbe
azonnali kezdéssel.
Karosszéria lakatos

szakmunkás végzettség
szükséges.
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VILLANYSZERELŐ
Megbízható, minőségi munkát
végző szakembert keres?

06-20-560-0612
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Hir detésekkel kapcsolatban érdeklődhet:  

ert ekesites@erdiujsag.plt.hu;  
06-23/520-117
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Hús véti nyílt nap Ófaluban
Tizenharmadik alkalommal tartottak húsvéti nyílt na-
pot az ófalusi óvodában: a gyerekek, szülők és óvó nénik 
együtt készítettek díszeket, festettek tojást – hagyomá-
nyos technikával – és hangolódtak a közelgő ünnepre.

Az ófalusi óvodában 
évente négy alkalommal 
tartanak nyílt napot, amire 
nemcsak az édesanyákat 
és apukákat, hanem a 
nagyszülőket és a testvére-
ket is várják. Ez a négy al-
kalom a karácsonyi kézmű-
veskedés, az őszi szüreti 
mulatság, a tavaszi sport-
nap, illetve a húsvéti foglal-
kozás.

– E nyílt napok célja, hogy 
a szülő bekapcsolódhasson 
a gyermeke óvodai életébe, 
hiszen ezt a kicsik nagyon 
fontosnak tartják – hangsú-
lyozta lapunknak Pócsiné 
Sivák Erzsébet tagóvoda-
vezető az április 12-én tar-
tott foglalkozáson. Mint kér-
désünkre elmondta, sok csa-
ládtag eljön ezekre az alkal-
makra.

– A húsvét előtti időszak-
ban megismerkedünk ez-
zel az ünnepkörrel, mind a 
vallás, mind a népszoká-
sok oldaláról. A gyerekek-
kel beszélgetünk arról is, 
hogy mi kerül ilyenkor az 
ünnepi asztalra. Ezen a hé-
ten a mese is a húsvéttal 
kapcsolatos. A nyílt napon 
húsvéti díszeket készí-
tünk, tojást festünk, még-
hozzá hagyományos tech-
nikával: bevizezett levelet 
tapasztunk a tojás falára, 
majd szorosan egy haris-
nyába tekerjük, és így tesz-
szük a festőlébe. A haris-
nya megakadályozza, hogy 
a levél alá festék kerüljön 
– avatott be a technikába 
az óvó néni, aki a gyere-
kekkel és a szülőkkel 
számtalan hímes tojást ké-
szített.

Arra a kérdésre, hogy mit 
ünneplünk húsvétkor, a gye-
rekek egymás szavába vág-
va felelték: Jézus feltámadá-
sát, a nyuszi érkezését, no 
meg a locsolkodást.

– Mi otthon is festünk hí-
mes tojást, és a nyuszi is hoz 
csokiból – mondta az egyik 
kislány. 

– Festünk tojásokat és lo-
csolunk lányokat. Anyuká-
mat és nagymamámat is 

meglocsolom; sok-sok csokit 
kapok érte – fűzte hozzá egy 
Bálint nevű kisfiú.     n Á. K.

Papírtojások is készültek

A programba a szülők is bekapcsolódtak

A tojásfestésnél hagyományos technikákat is kipróbáltak
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