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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

„Olyan nincs, hogy én unom, de a gyereknek jó lesz”
Interjú Bölöni Réka színész-bábszínésszel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 16. szám    2017. április 26.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A F öld védelme közös ügyünk!
Papírcsocsó, hulladékgyűjtő 

sorverseny, palackteke és még 
számos meglepetés várta a gyere-
keket a Föld napi öko-akadály-
versenyen, ahol játékos formában 
próbálhatták ki környezetvéde-
lemmel kapcsolatos tudásukat, és 
új információkat is szerezhettek. 
Mintegy hétszáz érdi és környék-
beli óvodás és iskolás jött el a vá-
ros hetedik Föld napi rendezvé-
nyére. Mint T. Mészáros András 
nyitóbeszédében hangsúlyozta: 
ez a nap arról szól, hogy figyel-
jünk oda a közvetlen környeze-
tünkre, arra a Földre, amelyen 
élünk. Ahhoz, hogy gyermekeink 
legalább olyan jó minőségben, de 
ha lehet, még jobban használhas-
sák a Földet, bizonyos dolgokat el 
kell sajátítaniuk – erre jó alkalom 
ez az érdi rendezvény, illetve a 
május 6-ai várostakarító akció is 
– fogalmazott a polgármester
 n 19. oldal

Érdi Szenior Akadémia

A múlt szerdán dr. Jászberényi József, a Zsigmond Ki-
rály Egyetem felnőttképzési igazgatója Idősödő világ 
címmel tartotta meg az Érdi Szenior Akadémia első 
előadását városunkban, amit tavasszal még három, 
ősszel pedig újabb négy követ.  n 3. oldal

Mi legyen az érdi víz neve?

Három új játszótér épülhet még az idén, és egy jég-
csarnokkal is gazdagodhat a város – derült ki a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón, ahol szó 
esett arról is, hogy a lakosságtól várnak névjavaslato-
kat a megújuló artézi kútra.  n 7. oldal

Lenyűgöző ob-szereplés

Az országos úszóbajnokság után Sós Csaba szövetsé-
gi kapitány kihirdette a budapesti vizes vb keretét, 
amelybe Cseh László mellé 100 m pillangón Milák Kris-
tóf került, aki 200 gyorson elért eredményével a 
4x200-as váltóban is indulhat.  n 20. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Érdi Szenior Akadémia

Idő sen is aktívan, jókedvűen
A múlt szerdán dr. Jászberényi József, a Zsigmond Ki-
rály Egyetem felnőttképzési igazgatója Idősödő világ 
címmel tartotta meg az Érdi Szenior Akadémia első elő-
adását városunkban, amit a tavaszi időszakban még há-
rom, ősszel pedig újabb négy, a szépkorúakat érintő és 
érdeklő téma követ majd.

A művelődési központ ka-
maratermét zsúfolásig meg-
töltő időseket elsőként T. Mé-
száros András polgármester 
köszöntötte. Kiemelte: az em-
bernek előbb vagy utóbb el 
kell fogadnia, hogy eljár felet-
te az idő, s a változásokra re-
agálni kell. A város vezetése 
fontosnak tartja, hogy a tele-
pülésen élő mintegy 15–20 
ezer idős ember számára 
olyan programokat és lehető-
ségeket kínáljon, amelyek 
segítségükre vannak abban, 
hogy minél tartalmasabb éle-
tet éljenek – fűzte hozzá.

A közgyűlés is támogatta 
az Idősügyi Tanács javasla-

tát, hogy a Zsigmond Király 
Egyetem nyolc előadásból 
álló Szenior Akadémiát in-
dítson városunkban. Az el-
sőt Idősödő világ címmel 
maga az oktatási intézmény 
felnőttképzési vezetője, dr. 
Jászberényi József tartotta 
meg a múlt szerdán.

Egyrészt az idősödő nyu-
gati civilizáció hatásairól, 
valamint a korosztályok – a 
jövőre nézve korántsem ked-
vező – magyarországi meg-
oszlásáról beszélt, másrészt 
megszívlelendő tanácsokkal 
szolgált a szépkorúaknak a 
mindennapi élethez. Példá-
ul, miként előzhető meg a 

testi és szellemi leépülés, 
miként érhetik el, hogy fizi-
kai és szellemi állapotukban 
is aktívak maradjanak, s tel-
jes, örömteli életet éljenek.

Az igazgató kiemelte: a fi-
zikai aktivitással korántsem 
kell rekordokat megcélozni, 
s akár a kocogást, a sétát 
vagy a kertészkedést vá-
lasztják, csak annyit vállal-
janak fel, amennyi jólesik – 
viszont nagyon fontos, hogy 
napi rendszerességgel meg-
tegyék! Ezzel együtt szüksé-
ges szellemileg is ébernek, 
fittnek maradni. Ez legin-
kább olvasással, rejtvényfej-
téssel, sőt naplóírással érhe-
tő el, de a szellemi éberségre 
ugyanígy jó hatással van a 
közösség, társaság is.

Dr. Jászberényi József el-
árulta: gerontológusként 
számos svájci kurzuson vett 
részt, s azt tapasztalta, hogy 
minden egyetem az idősek 
számára is lehetőséget biz-
tosít a tanulásra. Miért ne 
tanulhatnának nyelveket 
vagy bármi mást, amire nem 
volt módjuk a munka mel-
lett? Bár sok küzdelem árán, 
hazánkban is sikerült ezt a 
látásmódot elültetni a köztu-
datban, olyannyira, hogy ma 
már a Zsigmond Király 
Egyetem idős hallgatóinak 
száma a négyezret is megha-
ladja, akiket 34 helyszínen 
oktatnak. Kizárólag az érin-
tetteken múlik, miként fog-
ják fel ezt a kort – hangsú-
lyozta a gerontológus pro-
fesszor, hozzátéve: a legjobb, 
ha meglátják benne az új 

felfedezések, a tanulás és az 
aktivitás lehetőségét, de ez 
kizárólag az egyénen múlik!

Pár évtized múlva Ma-
gyarországnak több mint 
fele 50 év feletti lesz. Szüksé-
ges tehát egy olyan komplex 
szociálpolitikát kialakítani, 
amely megoldást kínál arra, 
miként lehetne az időseket 
minél tovább a munkaerőpi-
acon tartani. A szenior kép-
zéseket is azért tartják, 
hogy javuljon a helyzet, hi-
szen minél tovább aktív egy 
idős ember szellemileg és fi-
zikailag is, annál kevésbé 
szorul az ellátó rendszerre 
– mondta az igazgató.

Előadása végén dr. Jász-
berényi József Robert Neil 
Butler amerikai gerontoló-

gus könyvéből idézve felso-
rolta azt a nyolc tételt, 
amelynek megtartásával ak-
tív, örömteli időskori életet 
élhetünk: mentális frisses-
ség megőrzése, a jó kapcso-
latok ápolása, éjszakai pi-
hentető alvás, jó kapcsolat a 
környezettel, rendszeres fi-
zikai aktivitás, egészséges 
táplálkozás, egészségügyi 
szűréseken való részvétel s 
az utolsó: a felsoroltakhoz 
való ragaszkodás.

Az e hét szerdai előadás a 
számítógépes ismeretekről 
és az internetről szól, május 
17-én az időskori egészséges 
étkezés, május 24-én pedig 
az okostelefonok és tabletek 
tanulásban betöltött szerepe 
lesz a téma. n Bálint Edit

Pár évtized múlva Magyarországnak több mint fele 50 év feletti lesz

Dr. Jászberényi József: az időskor az új felfedezések, a tanulás és az 
aktivitás lehetősége is  (Fotók: Boros Sándor)
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Tavaszi akció a Bem téri
Lipóti Pékségben!

Helyben sütött pékáruk, több mint
20 féle kenyér, Lipóti tejtermékek,

szendvicsek.
Minden vevő 14 óra után
egy ajándék meleg kiflit kap.

18-20 óráig minden fehér pékáru
és helyben sütött termék 50%

engedménnyel.
Rendelni szeretne, vagy félretetetné kedvenc kenyerét?

Hívjon minket: 06 20 424 10 41
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A Barátkozzunk nyugdíjasklub kirándulást szervez a Pan-
nonhalmi apátságba 2017. június 9-én. Részvételi díj 7250
Ft/fő, mely tartalmazza a buszköltséget, a tárlatvezetést és
az ebédet. Jelentkezni lehet Fülöpné Magdikánál a 06-20-
513-7218-as vagy Balla Julikánál a 06-20-434-5519-es tele-
fonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Beszélgetés Bölöni Rékával

Az  abszurdtól a népmesékig
Világéletében színésznek készült. Tizenkilenc évesen 
Nagyváradról Budapestre költözött, tanult és játszott. 
Az idősebbek a Holló Színház előadásaiból ismerhetik, a 
kicsik a gyerekműsoraiból: mióta megszülettek az ikrei, 
csak gyerekeknek mesél, énekel és játszik, az édesapja 
által tervezett és készített bábokkal. A gyerekeknél 
nincs jobb és hálásabb közönség – vallja.

n ÁdÁm Katalin

– Nagyváradon nőtt fel, 
még a Ceausescu-érában. 
Milyen volt a gyermekkora?

– Gyönyörűséges. Mű-
vészcsaládba születtem; 
édesapám, Bölöni Vilmos 
festőművész, illetve díszlet-, 
jelmez- és bábtervező. 
Amellett, hogy festett, a 
nagyváradi színháznál volt 
díszlet- és jelmeztervező, a 
bábszínháznak pedig a bá-
bokat tervezte. Mi négyen, a 
lányai, a bábszínházban 
nőttünk fel. Nemcsak az elő-
adásokat láttuk, hanem azt 
is, ahogy a bábok megszü-
letnek. Ezek a bábelőadá-
sok évtizedekkel megelőz-
ték a korukat, és külföldi 
fesztiválokon értek el ran-
gos helyezéseket.

– Innen ered tehát a (báb)
színház, a színészet iránti 
vonzalma?

– Mióta az eszemet tudom, 
színész szerettem volna len-
ni. Édesapám úgy gondolta, 
ehhez a pályához túl érzé-
keny vagyok, meg akart óvni, 
de nem sikerült: mikor érett-
ségi után egy hirdetésnek kö-
szönhetően a tudomásomra 

jutott, hogy van egy színiaka-
démia Budapesten, ahol a 
hangra, a zenére nagy hang-
súlyt fektetnek, jöttem…

– Tizenkilenc évesen egye-
dül átköltözött Magyaror-
szágra?

– Igen. Én voltam az első a 
családban. Azóta már a test-
véreim is Budapesten, illetve 
Érden élnek, és édesapámék 
is Érdre költöztek, mióta 
nyugdíjba mentek. A testvé-
reim is művészek: egyikük a 
végzettségét tekintve fotós, 
másikuk, Petrus-Bölöni Jú-
lia fuvolaművész – itt tanít a 
zeneiskolában –, a harmadik 
pedig festő, restaurátor. Visz-
szakanyarodva a pályám 
kezdetéhez, a színiakadémia 
után több színházban is dol-
goztam, és már akkor szere-

peltem gyerekeknek szóló 
előadásokban. Játszottam a 
Thália színházban, és egyik 
alapítója voltam a Napszín-
háznak. Itt együtt szerepel-
tem egy Molière-darabban 
Nagy Natáliával, aki akko-
riban vált ki a Holló Színház-
ból. Ő ajánlott engem Galla 
Miklóséknak, akik kerestek 
valakit Natália helyére. El-
jöttek, megnéztek és kivá-

lasztottak. Rögtön bedobtak 
a mély vízbe: két hét múlva 
már szilveszteri, illetve fő-
műsoridőben menő műsoro-
kat forgattunk.

– Mennyire áll közel önhöz 
az abszurd humor?

– Nagyon. Amikor gyere-
kek voltunk, a testvéreim-
mel álltunk az előszobai 
nagy tükör előtt, és egy-ket-
tő-háromra pofákat vág-
tunk, és röhögtünk egymá-
son. Volt, amikor egy vélet-
len találkozás alkalmával 
valaki odaszólt nekem, hogy 
„gyere, ülj le!”, mire én visz-
szaszóltam: „én még tovább-
állok”. Ez be is került a mű-
sorba. Amúgy Galláék írták 
a szövegeket, de ha volt ötle-
tem, azt belevették.

– Meddig tartott a Holló 
színházas időszak?

– Az ikerlányaim születé-
séig. Miután Kamilla és 
Boglárka megszületett, volt 
még egy-egy fellépésünk, il-
letve egy közös estünk Galla 
Miklóssal, de már nem dol-
goztam olyan intenzíven. 
Hároméves korukig otthon 
szerettem volna lenni a lá-
nyokkal. Ezek alatt az évek 
alatt lehiggadtam. Saját me-
séimet meséltem, emellett 
sokat énekeltem nekik. Mi-
kor vissza kellett mennem 
dolgozni, teljesen természe-
tes volt számomra, hogy a 
mese lesz a hivatásom. A 
szüleim akkorra már átköl-
töztek Érdre, a testvéreim 
pedig Budapesten éltek. A 
zenei háttér a nővérem révén 
megvolt, édesapám készítet-
te a díszleteket, látványter-
veket. Soha nem paravánnal 
meséltem, most sem haszná-
lok ilyesmit.

– Nem vágyott vissza a 
„felnőtt” színházba?

– Nem. Tudtam, mivel jár a 
színházi élet. Fel sem merült 
bennem, hogy ne legyek itt-
hon, mikor a gyerekeim le-
fekszenek.

– Hol volt az első gyermek-
előadása?

– 2007-ben, a Gyerekszige-
ten mutattam be A barackfa 
meséjét, amit én írtam, Vi-
valdi Négy évszakának ze-
néjére. Egy barackfa fejlődé-
séről szól, és van benne kis-
madár, meg egy rosszcsont 
kisfiú, Csabi – így hívják 
egyébként a férjemet – és 
egy Panni nevű jó kislány. 
Nagyon nagy sikere volt, 
meghívtak vele a Millenáris-
ra is, ahol többször játszot-
tam. Ezt követte több olyan 
műsorom is, amely a klasszi-
kus zenét kívánta közelebb 
hozni a gyerekekhez. Fellép-
tem a Budaörsi Játékszínben 
is, színiakadémiás osztály-
társammal, Szabó Zsóká-
val, akivel együtt adtuk elő 
A szorgos és a lusta lányt. 
Katica, Cicoma és a három 
manó történetét az érdi óvo-
dások is ismerik, többször 
vittem el hozzájuk.

– A bábokat most is az 
édesapja készíti?

– Igen. Ez egy nagyon 
hosszú folyamat: elmondom 
neki a kitalált mesét, ő raj-
zolgat, alkot… Nemcsak a 
bábokat, hanem a díszlete-
ket is ő készíti. Van egy ha-
talmas bőröndöm, ami be-
csukva áll egy asztalon. Ha 
kinyitom, hatalmas, megfes-
tett paraván lesz a bőrönd-
ből. Csodákat tud kitalálni, 
és meg is valósítja. Most lesz 
egyébként életmű-kiállítása 
Nagyváradon: itt a festmé-
nyei játsszák majd a főszere-
pet. Most arra készül gőz-
erővel. A nővérem, Bölöni 
Júlia pedig zeneszerzőként 
működik közre több dara-
bomban. Van, hogy élőben is 
zenél a gyerekeknek.

– Felnőtteknek nem szeret-
ne játszani?

– Soha az életben! A gyere-
keknél jobb és boldogítóbb 
közönség nincs.

– Az előadásai interaktí-
vak, bevonja a kicsiket is, akik 
részesei is a daraboknak.

– Igen, mert más az, ha a 
gyerek úgy érzi, hogy ő 
maga alakítja a mesét, és 
résztvevője lehet az előadás-
nak. Ez neki hatalmas él-
mény. Volt olyan, hogy egy 
apróság azt hitte, ő írta a 
történetet… És persze a bá-
bokat is megfoghatják, egy-
két kivétellel.

– Volt már „rossz közönsége”?

– Igen, egyszer. Nem is 
olyan rég történt, egy óvo-
dában. A rút kiskacsa me-
séjét vittem, amit ezerszer 
előadtam már, tehát tudom, 
hogy működik. Gyönyörűek 
a bábok, szép a történet is, 
lehet, én keltem fel aznap 
bal lábbal, mert bármit is 
csináltam, nem figyeltek, 
zajongtak, piszmogtak. 
Huszonkét év alatt ez az 
egy ilyen eset volt. Nem volt 
jó érzés, nem ehhez vagyok 
hozzászokva. Nemrég 
Nagyváradon és környé-
kén jártam a legújabb, Me-
se-mese mátka című elő-
adásommal, amiben két 
magyar népmese, A kis-
gömböc és A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja szerepel. 
Volt olyan előadás, amit 
nagyon sok halmozottan 
hátrányos kisgyerek né-
zett végig, akik odajöttek, 
ölelgettek, puszilgattak. 
Hát én ezekhez a reakciók-
hoz szoktam.

– Amikor kitalál egy törté-
netet, színre visz egy előadást, 
a gyerekei látják először?

Pannival, a jó kislánnyal és Csabival, a rossz kisfiúval. Panni érinthe-
tetlen

Kamilla, Boriska és Boglárka. Már csak Boriska súghat
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MINDENHÉTFŐN

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN

MINDENKEDDEN MINDEN SZERDÁN

Darabos tojás
Ft/db, méret: L

36 Ft -6Ft

30 Ft

Banán
Ft/kg

399 Ft -100Ft
299 Ft

476 Ft/kg

Silan Supreme öblítő
Ft/db, háromféle, 1,2 l, 716 Ft/l

1 049 Ft -190Ft
859 Ft

Vici füstölt lazac
szeletelt, 50 g, 9 380 Ft/kg

649 Ft -180Ft
469 Ft

Mátyás csemege
szalámi
750 g, 3 399 Ft/kg

3 549 Ft -1 000Ft

2 549 Ft
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– Az első daraboknál, 
édesanyáméknál a kertben 
összehívtuk a családot, a 
szomszéd gyerekeket, isme-
rősöket, barátokat. Voltak 
nagyon emlékezetes házi 
bemutatók: mikor az ikrek, 
akik most tizennégy évesek, 
kicsik voltak, bemutattuk a 
Tündérbál előadást, amiben 
kétméteres óriásbábokat vo-
nultatunk fel, és több élő 
szereplő is volt, többek közt 
egy boszorkány. Mikor kö-
vetkezett a bonyodalom, a 
lányok sírtak, zokogtak, 
hogy „csúnya, gonosz bo-
szorkány!”. Tudtam, hogy 
alakítani kell a darabon. A 
Millenárison aztán többször 
is bemutattuk, élő zenével, 
az érdi Color Quartet ját-
szott Haydnt. Az egyik elő-
adáson, mikor a gyerekek 
épp nagyon hadakoztak a 
boszorkánnyal – „Ne tedd 
oda azt a tövist! Nagyon go-
nosz vagy!” –, hallom a szín-
padról, hogy a lányaim mon-
dogatják a többieknek: ne 
izguljatok, minden rendben 
jön, ez a boszorkány csak 
egy színész! Ekkor jött el a 
pillanat, mikor azt mond-
tam, a nagylányaimat in-
kább nem viszem több elő-
adásra. Most az ötéves Bo-
riska lányom kísér. Az újabb 
daraboknál egyébként nem 
tartok házi bemutatót, már 
érzem, mi jön be és mi nem. 
Előadás közben figyelek a 
gyerekekre, látom, mi az, 
amire vevők, és azt próbá-
lom egy kicsit elhúzni, ami 
pedig nem működik, azt ösz-
szébb rántom.

– Mikor meghívják valaho-
vá, mi alapján választja ki, 
melyik darabját viszi? 

– Először is az a kérdés, 
voltam-e már a vendéglá-
tómnál, és ha igen, melyik 
előadással. Az életkor any-
nyira nem fontos: mind-
egyik darabom olyan, amit 
a legkisebb gyerek is tud 
értékelni, és a legnagyobb 
is tud élvezni. Sőt, még a fel-
nőttek is. Ezt lemérhetem a 
szülők reakciójából, a mo-
solygós arcokból. Az a pro-
dukció, amit a szülő un, az 
nem jó. Olyan nincs, hogy 
„én unom, de a gyereknek jó 
lesz”. Egy gyerekelőadás-
nak is olyannak kell lennie, 

hogy azt mindenki élvezze. 
Vagyunk annyira gyermek-
lelkűek mi felnőttek, hogy 
egy jó történetbe mi is bele 
tudjunk feledkezni. Általá-
ban három-tíz éveseknek 
ajánlom a műsoraimat, de a 
kisebbek is jól szórakoz-
nak: ők a látványra, a hang-
ra figyelnek, a részletekben 
merülnek el, míg a nagyob-
bakat a humor, a sztori érin-
ti meg.

– Hol tárolja ezt a rengeteg 
bábot?

– Otthon.

– Úgy képzeljük el, hogy 
minden szobában ül jó pár 
báb?

– Nem, van egy tároló he-
lyiségünk, az óriásbábok pe-
dig a padláson várják, mikor 
vesszük elő őket. A nagyobb 
díszletdarabok a szüleim 
műhelyében pihennek.

– Van kedvence?

– Igen, édesapám készítet-
te úgy negyven éve. Bár ezt 
senki nem mondta ki, szerin-
tem a legidősebb nővéremet 
ábrázolja. Gyerekkoromban 
kint volt a falon, és évekig 
lógott a nagylányaim szobá-
jában is. Mint kiderült, ők 
ezt a bábut nem szerették. 
Most már tudom, miért: nem 
látták az előadásban, nem 
ismerték. Nagyon szeretem 
Pannit is, A barackfa mesé-

jéből. Ezt a bábot nem szok-
tam odaadni a gyerekeknek.

– A szereplések, a család 
mellett mikor van ideje újat 
alkotni?

– Vezetés közben. A há-
rom gyerek életének szerve-
zése rengeteg energiát el-
visz, sokat vagyok a család-
dal, ritkán van arra idő, 
hogy a gondolataimba me-
rüljek. A vezetés ideális 
erre, főleg, hogy elég sokat 
utazom. Beülök a kocsiba, 
és már mondom is a sztorit, 

fennhangon, az arcomat a 
szerephez alakítva. Nagyon 
sokat játszom a hangom-
mal, hiszen mikor mesélek, 
más hangon és mimikával 
szólaltatom meg a szereplő-
ket. A szemben jövő autósok 
biztos azt hiszik, megőrül-
tem… Aztán egy jó kávé 
mellett megbeszéljük a tör-
ténetet édesapámmal, el-
kezdi rajzolni, és megszüle-
tik az új darab.

– Hol láthatják legköze-
lebb az érdi gyerekek?

– Áprilisban a legkiseb-
beknek mesélek és bábozok, 
illetve énekelek több ízben is 
az Érdi Sóbarlangban, a 
könyvtárban pedig május 
23-án adom elő A barackfa 
meséjét. Zenekarommal, a 
Bergengóc Zenegóccal – 
amiben én énekelek és Júlia 
nővérem fúvósokon játszik – 
gyereknap táján országszer-
te több helyszínen is felbuk-
kanunk. Bohócként is eljá-
rok a gyerekekhez, de csak 
hozzájuk: volt, hogy fel akar-
tak kérni felnőtt közönség-
hez is, de azt nem vállaltam.

– Ki lehet öregedni ebből a 
műfajból? El tudja képzelni, 
hogy mondjuk hatvanéve-
sen is gyerekeknek játszik?

– Abszolút! Sőt, egyre jobb 
lesz az ember. Az elején nyil-
ván elkövettem hibákat, de 
ahogy tapasztaltabbá válok, 
a hiba is kevesebb. Egyre 
jobban ismerem a gyereke-
ket, látom, ahogy változnak. 
Nem tudok ugyanúgy mon-
dani mesét ma, mint tíz éve. 
Ez nem azt jelenti, hogy a 
régi darabjaimat nem ját-
szom, csak közvetlenebb va-
gyok, mint annak idején.

– Ezek szerint megtalálta a 
hivatását?

– Igen, megtaláltam, ami 
kielégít, boldoggá tesz. Van-
nak ismerőseim, akik kere-
sik a lehetőségeket, a válto-
zást, én viszont teljesen elé-
gedett vagyok. Nem vágyom 
többre, csak arra, hogy ezt 
még sokáig csinálhassam.

Galla Miklóssal. Réka továbbállt
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Bőv ülő források
Brüsszel előírásai megnehezítik azt, hogy a rezsicsök-
kentés utáni áron végezzenek hulladékszállítási és 
-gazdálkodási szolgáltatást Magyarországon – mond-
ta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) 
elnöke csütörtökön Szekszárdon.

Szita Károly, aki egyben 
Kaposvár Fidesz–KDNP-s 
polgármestere, a szövetség 
idei első közgyűlése alkal-
mából tartott sajtótájékoz-
tatón hozzátette: ezért arra 
biztatják a kormányt, küzd-
jön annak érdekében, hogy 
megmaradhasson a re-
zsicsökkentés vívmánya, 
amelynek köszönhetően 
Európában az egyik legala-
csonyabbak a hazai hulla-
dékszállítási díjak. Közölte: 
a 23 megyei jogú várost tö-
mörítő szövetség közgyűlé-
sének fő témája a hulladék-
gazdálkodás átalakítása. 
Úgy vélte, a már csökken-
tett díjakhoz hatékony és a 
legjobb szolgáltatást nyújtó 
rendszert kell működtetnie 
az országnak.

Makai Martina, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium 
zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkára azt 
mondta: a körkörös gazda-
ságról szóló európai bizott-
sági javaslat figyelmen kívül 
hagyja Magyarország hulla-
dékgazdálkodási szerkeze-
tét. Kifejtette: a javaslatcso-
mag szerint a hulladék 60–
65 százalékát kellene anya-
gában hasznosítani, miköz-
ben Magyarországon a hul-
ladéknak csak egyharmada 
csomagolási hul ladék, 
szemben a bizottság által 
számolt kétharmaddal. Ez-
zel párhuzamosan a vegyes 
hulladék lerakását 10 száza-
lékban maximálná, jelenleg 
hazánkban ez 50–55 száza-
lék – tette hozzá.

További része a javaslat-
nak – mondta –, hogy meg-
szűnne a hulladék energeti-
kai hasznosításának támo-
gatása, a hulladékot nyugat-
európai égetőkbe kellene 
szállítani, amelyeket piaci 
alapon lehetne igénybe ven-
ni. Ez megfizethetetlen al-
ternatívát ad – jegyezte meg, 
hozzátéve, hogy a bizottság 
azokat a „rezsivívmányo-
kat” próbálná megszüntet-
ni, amelyeket a kormány 
szeretne fenntartani.

A helyettes államtitkár 
szólt arról is, hogy a jövő hé-
ten a parlament elé kerül a 
hulladékgazdálkodási tör-
vény módosítása, amelynek 

„fenntartható, a rezsicsök-
kentés vívmányait megőrző 
üzemeltetési struktúra ki-
alakítása” a célja. A tör-
vénymódosítással hulladék-
gazdálkodási régiók jönnek 
létre, a közszolgáltatók szá-
ma radikálisan csökkenni 
fog, és nemcsak a közszol-
gáltatást végző cégeknek, 
hanem az alvállalkozóknak 
is nonprofitnak kell lenniük.

A sajtótájékoztatón Ba-
nai Péter Benő, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium ál-
lamháztartásért felelős ál-
lamtitkára is részt vett, aki 
elmondta: Az önkormány-
zatok stabilitását biztosító 
támogatási rendszer 2018-
ban is fennmarad, emellett 
jelentős európai uniós és 
hazai fejlesztési források 
állnak majd rendelkezésre. 
Hozzátette: a 2018-as költ-
ségvetési törvényjavaslat, 
amelyet április végén, má-
jus elején nyújtanak be az 
Országgyűlésnek, 4,3 szá-
zalékos gazdasági növeke-
déssel számol, ami azt je-
lenti, hogy a helyi adóbevé-
telek mintegy 5 százalékkal 
nőnek – mondta.

Az államtitkár közölte: az 
önkormányzatok forrásai a 
gazdasági növekedésnek 
köszönhetően bővülnek 
majd, és nőnek a központi 
költségvetési támogatások 
is. A minimálbér-emelés és a 
közszférában megvalósuló 
bérfejlesztés többletét a köz-
ponti költségvetés fedezi.

Szita Károly, a szövetség 
elnöke, Kaposvár Fidesz–
KDNP-s polgármestere ar-
ról számolt be, hogy azok a 
források, amelyek utak, böl-
csődék, óvodák, ipari par-
kok építését, felújítását te-
szik lehetővé, időarányosan 
rendelkezésére állnak. Mint 
mondta, a több mint kétmil-
lió embernek otthont adó 23 
megyei jogú város esetében 
a Modern Városok program, 
valamint a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Program keretében ez 3000 
milliárd forintot jelent. Kö-
zölte: Csepreghy Nándor, a 
Miniszterelnökség parla-
menti államtitkára megerő-
sítette, hogy a két program 
beruházásai 2020–2022-re 
befejeződnek.

 MTI

Hős ök a Live Street Arton
A Szepes Gyula Művelődési Központ és az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat május 13-ra élő festést hirdet az érdi fő-
térre a street art témakörben mindazok számára, akik 
kedvet és elhivatottságot éreznek a műfajjal kapcsolat-
ban, van mondanivalójuk egyénileg vagy csapatban. Az 
egész napos rendezvény sztárvendége a Hősök együttes.

Úgy tűnik, hogy egyre 
nagyobb teret nyer (szó 
szerint) az a nemzetközi 
kezdeményezés, hogy az 
üres, unalmas (tűz)falakat 
tehetséges művészekre bíz-
zák, hogy ők a munkájuk-
kal szépíthessék, színesít-
hessék a városokat. A  
street art a fiatalok köré-
ben népszerű műfaj. Buda-
pesten az egyik legnépsze-
rűbb ilyen alkotás a BKK 
megrendelésére készült a 
Rákóczi híd pesti hídfőjén, 
ahol a nemzet színészeinek 
portréi láthatók.

A műfaj ezúttal Érden élő-
ben mutatkozik be, hiszen 
május 13-án Érd főterén élő-
ben láthatja bárki, ahogy a 
„fog yasztói társadalom 
szemben a közösség és kap-
csolatok” témakörben pályá-
zott résztvevők közül a szak-

mai zsűri által legjobbnak 
ítélt alkotások élőben is lét-
rejönnek a kb. 3x2 méteres 
faldarabokon.

Mialatt a versenyzők feste-
nek, kísérőprogramként DJ-
k, extrém biciklis bemutatók 
és különleges zenei produk-
ciók színesítik az amúgy is 
sokszínű programot. A nap 
zárásaként az egyik legnép-
szerűbb hazai hip-hop for-
máció, a Hősök ad élő kon-
certet. A program egész nap 
ingyenes!  n Ba-Nyilas

az ifjúsági Önkormányzat és az Érd aréna közös úszó-
bérlet akciójának áprilisi nyertesei:
Csóka Fruzsina, Batthyány; Szőcs Milán, Bolyai; Gerendás 
Roland, Érdligeti; Brinning Beatrix Eszter, Gárdonyi; Stokker 
Botond, Kőrösi; Petrás Janka, Marianum; Sajtos Brigitta, 
Móra; Fódi Hanna, Teleki; Szabó Dóra, Vörösmarty

Tav aszi vásár téli időben
Nem tudta megismételni a 
tavalyi látogatói rekordot 
az idén negyedik alkalom-
mal megrendezett Nyitni-
kék Tavaszi Kiállítás és 
Vásár, amit a múlt hétvé-
gén rendeztek az Érd Aré-
nában.

Kupcsokné Polyák Ágnes 
főszervező, a Pest Megyei 
Iparkamara munkatársa en-
nek ellenére az Érdi Újság-
nak azt mondta, sikeres volt 
a rendezvény, hiszen a hi-
deg, esős időjárás ellenére 
mind a látogatók, mind pe-
dig az árusok többsége pozi-
tívan értékelte a rendez-
vényt.

Évek óta nincs igazán sze-
rencséje az időjárással a 
rendezőknek, tavaly a szél 
még az Érd Aréna tetejét is 
megbontotta.

– Sajnos, nem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy az 
udvarban helyet foglaló vál-
lalkozók nem lehetnek elége-
dettek, hiszen 2–3 fokban 
kellett árulniuk, így nagyon 
kevesen voltak a látogatók 
közül, akik kimentek körbe-
nézni. Viszont ha ezt félre-
tesszük, akkor nagyon pozi-
tív visszajelzéseket kap-
tunk, ugyanis a 160 kiállító 
többsége azt a visszajelzést 
adta, hogy nagyon jól szer-
vezett, jól összeállított és jó 
hangulatú vásáron vett 
részt, ezért a jövőben újra 
szeretne kiállítani a Nyitni-
kéken – mondta Kupcsokné 

Polyák Ágnes, a rendezvény 
főszervezője.

A program pénteken dél-
ben kezdődött, majd 15 óra-
kor az érdi Magtár Néptánc-
együttes és a Pittyendáré 
Zenekar felvonulásával foly-
tatódott. A népviseletbe öltö-
zött leányok és legények a 
városközpontból vonultak fel 
az Érd Arénáig, majd a szín-
padon is bemutatkoztak. Az 
ünnepélyes megnyitón T. 
Mészáros András polgár-
mester üdvözölte a kezdemé-
nyezést, és örömét fejezte ki, 
hogy az érdi és környéki vál-
lalkozók egy helyen, testkö-
zelből találkozhatnak a vá-
sárlóikkal.

Mindhárom napon lehető-
ség volt a kapcsolatépítésre 
is. Az Érdi Újság által meg-

kérdezett kiállítók vala-
mennyien arról számoltak 
be, hogy fontos kontaktust 
építettek más vállalkozók-
kal, sokan üzleti és baráti 
kapcsolatokat is ápolnak 
egymással.

A kereskedelem mellett 
fontos szerepet kapott a 
Nyitnikéken a szórakoztatás 
is. Gyermekprogramok, élő 
zene, fodrászverseny színe-
sítette a kínálatot.

A látogatottsággal kap-
csolatban Kupcsokné Polyák 
Ágnes elmondta, hogy saj-
nos az időjárás miatt nem 
tudták folytatni a 2014 óta 
tartó emelkedő tendenciát, 
úgy becsülik, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan 5–6000 fő 
volt kíváncsi a gazdag prog-
ramkínálatra. n BNyH

A 160 kiállító többsége a jövőben újra szeretne részt venni a Nyitnikéken
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Ind uló beruházások városszerte
Az iskolaépítéseknél a kiviteli tervek megvannak, a ki-
vitelező kiválasztása folyamatban van, és rendelkezésre 
áll a szükséges terület és a pénz is. A felszíni vízelveze-
tés esetében is közeledik a kivitelezés megkezdése – 
minderről Aradszki András országgyűlési képviselő 
beszélt az Érd TV Párbeszéd Extra című műsorában.

Aradszki András az ÉRD 
TV-ben szólt arról, hogy a 
Modern Városok program-
ban szereplő többi beruhá-
zás megvalósítása is folya-
matban van, de az ipari park 
kiépítése további kormány-
döntést igényel. Azonban ha 
elkészül, munkahelyeket te-
remt és adóbevételt hoz a 
városnak.

Az új rendőrkapitányság 
építése a közbeszerzések 
szabályozása miatt húzódott 
el, de már megkezdődött – 
közölte Aradszki András, 
kiemelve, hogy a város bizto-
sította a területet. Az állam-
titkár a bíróság-ügyészség 
építésével kapcsolatban hoz-

zátette: az anyagi feltételek 
megteremtéséhez az Orszá-
gos Bírósági Hivatal dönté-
sére is szükség van, de válla-
lás van rá, hogy 2019-re meg 
fog valósulni ez az épület-
együttes – és mint fogalma-
zott: remélhetőleg 2019. ja-
nuár 1-jétől járásbíróság fog 
működni Érden.

Az országos ügyekkel 
kapcsolatban arról beszélt, 
az Európai Bizottság egy 
olyan rendelettervezetet ké-
szít elő a villamos energiával 
kapcsolatban, amely alapján 
az ármeghatározás nemzeti 
helyett uniós szinten törté-
nik majd. Úgy értékelt, nem 
egyszerűen csak sokkal töb-

bet kell majd fizetni az ára-
mért, de a terv veszélyezteti 
az ország versenyképessé-
gét és a GDP növekedését is. 
Aradszki András kijelentet-
te: a kormány mindent elkö-
vet azért, hogy Magyaror-
szágon ne emelkedjen jelen-
tősen az energia ára és ne 
szűnjön meg a villamos ener-
gia árának hatósági megál-
lapítása. Közölte, a brüsszeli 
tervek súlyosan sértik a 
szubszidiaritás és az ará-
nyosság elvét.

Az államtitkár azt is prob-
lémának tartotta, hogy az 
uniformizált, európai szintű 
szabályozás nem veszi figye-
lembe a tagállamok eltérése-
it, így azt, hogy kelet-euró-
pai tagállamok lakosainak 
jövedelme 70 százaléka az 
uniós átlagnak. A politikus 
hangsúlyozta, hogy meg kell 
védeni a rezsicsökkentést, 
meg kell akadályozni a ma-

gyar családokra veszélyes 
energiauniót. Aradszki And-
rás arra kérte a magyar em-
bereket, akik meg akarják 
védeni a rezsicsökkentést, 
hogy töltsék ki a nemzeti 
konzultáció kérdőívét és így 
támogassák a kormányt ab-
ban, hogy ellen tudjon állni a 
brüsszeli szándéknak.

Mostantól senki sem lép-
het be illegálisan Magyaror-
szágra, az illegális határát-

lépőket az egész országból a 
tranzitzónákba szállítják 
vissza. Aradszki András 
hangsúlyozta: ezzel az intéz-
kedéssel nemcsak Magyar-
ország, hanem az Európai 
Unió határait is védik, a töb-
bi közt annak érdekében, 
hogy ne történhessenek az 
elmúlt időszakra jellemző 
terrorcselekmények Euró-
pában.

QQ BNyH

Aradszki András hangsúlyozta: meg kell védeni a rezsicsökkentést, 
meg kell akadályozni a magyar családokra veszélyes energiauniót

Jégcsarnok is épülhet az Aréna mellett

Mi  legyen az érdi ásványvíz neve?
Három új játszótér épülhet még az idén Érden, és a ter-
vek szerint egy jégcsarnokkal is gazdagodhat a város – 
derült ki a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékozta-
tón, ahol szó esett arról is, hogy Érden tovább javult a 
közbiztonság, és hogy a lakosságtól várnak névjavasla-
tokat a megújuló artézi kútra.

A közelmúltban két új 
jásztóteret adtak át Érden – 
egyet az Égerfa utcában, ön-
kormányzati beruházásból, 
egyet pedig a Sparral 
együttműködve, az új bevá-
sárlóközpont mellett –, és 
még idén három új játszótér 
épül Érden: egy a Diósdi–Ri-
minyáki úti körforgalom 
környékén, egy Tisztviselő-
telepen, a Technikus utcá-
ban, a harmadik pedig Fel-
ső-Parkvárosban, a Betono-
zó utcában – jelentette be T. 
Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján.

– A tervezési munkálatok 
hamarosan megindulnak, és 
remélhetőleg az idei év őszé-
re megépülnek ezek a léte-
sítmények – tette hozzá a 
polgármester.

Több, közérdeklődésre 
számot tartó témát tárgyal 
a héten Érd város közgyűlé-
se. T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján ezekre is felhívta a fi-
gyelmet.

– Öt éve, hogy minden év-
ben kiosztjuk az Év Család-
ja Díjat. A közgyűlésen a 

Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslata alapján 
döntünk arról, hogy a 2017. 
évben ki lesz e kitüntetés 
nyertese. Tárgyaljuk az Érd 
MJV 2016. évi zárszámadá-
sáról szóló beszámolót is; 
reméljük, ennek is pozitív 
fogadtatása lesz. Az Érdi If-
júsági Önkormányzat java-
solta, hogy a város alapítsa 
meg az Érd Ifjúságáért Dí-
jat. Az új kitüntetést felvesz-
szük a város díjai közé, de a 
díjazottak személyéről az 
Ifjúsági Önkormányzat dönt 
majd – hangsúlyozta T. Mé-
száros András, aki elmond-
ta azt is: lezárják az Érd 
több részterületére vonat-
kozó településszerkezeti 
terv és a helyi építési sza-
bályzat módosításának vé-
leményezését.

A polgármester beszá-
molt arról is, hogy döntenek 
az Érdi Sport Kft. és a Har-
gitai Farkasok sportegye-
sület között tervezett meg-
állapodásról, amelynek 
eredményeképp jégcsarnok 
épülhet Érden. A létesít-
mény TAO-s pályázat kere-

tében épülne az ÉRD Aréna 
szomszédságában.

– A terület rendelkezésre 
áll, így amennyiben a megál-
lapodás megszületik, és pá-
lyázatuk kedvező elbírálás-
ban részesül, 2018 őszére-
végére elkészülhet a jég-
csarnok – tette hozzá T. Mé-
száros András, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: az 
ÉRD Aréna mellett 5,6 hek-
táros üres terület fekszik, 
amit mindig is turisztikai, 
szabadidős és sportcélokra 
kívánt hasznosítani a köz-
gyűlés. Az Aréna mellé a vá-
ros szeretne építeni egy 
edzőcsarnokot, amely a ké-
zilabdásoknak és a vívók-
nak adna edzési, illetve ver-
senyzési lehetőséget. A léte-
sítmény TAO-s pályázatból 
épülne; ezt a vívó- és a kézi-
labda-szövetség is támogat-
ja – jegyezte meg T. Mészá-
ros András, hozzátéve: erre 
a területre épülne a jégcsar-
nok is – külön beruházás-
ként –, amelynek tervei már 
előrehaladott állapotban 
vannak, és ha az együttmű-
ködési megállapodás létre-
jön az Érdi Sport Kft. és a 
Hargitai Farkasok között, 
április 30-áig e terveket be is 
tudják nyújtani a TAO-s pá-
lyázatra.

Tovább javult a közbizton-
ság Érden: T. Mészáros And-

rás sajtótájékoztatóján el-
mondta, a megyei jogú váro-
sok között nem az utolsók 
közt kullogunk, mint tíz esz-
tendeje, hanem az első har-
madban vagyunk.

– 2006–2007-ben minden 
összehasonlításban az utol-
só helyeken szerepeltünk. 
Ez a folyamat 2010-re meg-
állt, és elkezdtünk felfelé 
jönni: először a középme-

zőnybe kerültünk, majd a 
legfelső harmadba. A nagy-
városok között a legjobb he-
lyen állunk, megelőzve több 
megyei jogú várost és a fővá-
rosi kerületeket. 2017. első 
negyedévében csökkent a 
bűncselekmények száma a 
2016-ban mérthez képest. 
Ezt a folyamatot továbbra is 
folytatni szeretnénk, és a 
rendőrséggel együtt folya-
matosan teszünk is érte: ha-

marosan elkezdődik a rend-
őrség új épületének felhúzá-
sa, és nemrég kiírtuk a pá-
lyázatot 130 új térfigyelő ka-
mera telepítésére – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: a jövőben is szá-
míthatunk arra, hogy a bűn-
cselekmények száma tovább 
csökken, az elkövetők elfo-
gása pedig minél eredmé-
nyesebb lesz.

Hamarosan elkészül 
az új artézi kút Ófalu-
ban: a kút újrafúrása 
megtörtént, jelenleg a 
kútházon dolgoznak – 
számolt be a munkála-
tok állásáról T. Mészá-
ros András, hozzátéve: 
a víz minősége azonos 
a régivel.

– Az ásványvíz-mi-
nősítésért a megfelelő 
hatóságokhoz be fog-
juk adni a kérelmet. 
Ehhez az is szükséges, 

hogy elnevezzük a kutat. Eb-
ben szeretnénk kikérni a la-
kók véleményét: május else-
jéig várjuk a javaslatokat a 
kut.palyazat@erd.hu e-mail 
címre. A beérkezett pályáza-
tok közül a zsűri kiválasztja 
azt a hármat, amelyet a leg-
ötletesebbnek tartanak, és a 
lakosok szavazhatják meg a 
nyertest – ismertette a folya-
matot T. Mészáros András.

  Q ÁdÁm KataliN

T. Mészáros András hangsúlyozta, to-
vább javult a közbiztonság Érden
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Göblyös Péter
fotókiállítása

NéGylábú HuNGarikum
avagy nemzeti kincsünk a magyar vizsla

2017. május 5., péntek, 18 óra
A tárlatot megnyitja: maGos Judit, Demény vizsla gazdája

A kiállított képek jótékonysági vásárából befolyt teljes összeggel
a FutrinkA EgyEsülEt MAgyAr VizslA FAjtAMEntését támogatjuk.

A kiállítás megtekinthető 2017. május 29-ig, Érd, Alsó utca 9.

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
Májusban a táblás 3D kerítésrendszerre 5% kedvezményt adunk

az akciós készlet erejéig a hirdetés felmutatása esetén!
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!
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Csudarumli Padlásműhely
Ahol három kislányt nevel-
nek, ott a rumli alapból 
adott. A csudára viszont 
picit várni kell, csak addig 
persze, amíg az egyik gye-
rek Mirr-Murr figurára vá-
gyik, a másik plüssmacit 
szeretne, esetleg egy óriá-
si százlábút.

Mit tesz ilyenkor egy anyu-
ka? Tűt, cérnát ragad, anya-
gokat keres, és láss csudát! 
Valahogy így kezdődött ez 
Huszárné Hollósi Szilviá-
nál, Sziszinél is, aki ötletes, 
kedves, vidám játékaiból, la-
kásdíszeiből, kifinomult ízlés-
ről árulkodó mézeskalácsai-
ból kínál ízelítőt a művelődési 
központ előtéri tárlóiban má-
jus 10-ig. Láthatunk itt klasz-
szikus stílusú macit, bájos 
hintalovat, baglyot formázó 
kispárnát. Ez a kis válogatás 
azonnal elhiteti a nézelődő-

vel, hogy Sziszi bármit képes 
elkészíteni, ami mosolyt csal-
hat az apróságok arcára.

A Csudarumli Padlásmű-
hely tehát kezdetben a csalá-
di szükséglet kielégítésére 
vállalkozott, aztán jöttek a 
barátok, hogy nekik is kelle-
ne egy maci, vagy egy szép 

patchwork babatakaró, vagy 
jelmez az óvodai farsangra. S 
ha valakinek népes a baráti 
köre, akkor hamar híre 
megy, hol lehet egyedi, a hoz-
záértés mellett szívvel és lé-
lekkel készített játékokhoz, 
g yerekszoba-kel lékekhez 
jutni. n (mnp)

Sziszi bármit képes elkészíteni, ami mosolyt csalhat az apróságok arcára

Kób orlók és furfangosak
Két Urbán, két kötet, az 
egyik egy múlt századi je-
lentős írótól, a másik e szá-
zadi ifjú írótól. Urbán Lász-
ló, aki lapunkban rendsze-
resen publikál, Tömörkény 
István eddig kötetben meg 
nem jelent novelláit, tárcá-
it gyűjtötte össze, míg fia, 
Urbán Péter Kóborlók cím-
mel adta közre regényét. 
Mindkét könyvet a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban 
mutatták be a hónap köze-
pén.

Urbán László irodalomtör-
ténész évtizedek óta különle-
ges missziót tölt be, ismert 
írók ismeretlen műveit kutat-
ja fel. Legutóbbi, hosszas tal-
lózásának gyümölcse a Tö-
mörkény István: Mihály fur-
fangéroz című most megje-
lent kötet, amelyet elsőként 
itt Érden mutatott be.

A beszélgetésből kiderült, 
hogy Urbán László már me-
gint igen nagy munkát vég-
zett, régi újságok tucatjait 
nézte át, így akadt rá többek 
között Tömörkény-gyöngy-
szemekre, amelyekből más-
fél kötetre való jött össze. A 
főleg a Pesti Hírlapban és a 
Pesti Naplóban „megbújt” 
írások mellett még a kiskun-
félegyházi városi lap is for-
rásul szolgált ehhez az óriá-
si munkához. Mikor szóba 
került a könyvbemutatón, 
hogyan lehetséges, hogy fi-
gyelme még az ilyen kis újsá-

gokra is kiterjed, csak eny-
nyit mondott a tőle megszo-
kott derűvel: 

– A mintegy tizenkétmillió 
újságoldalba, amit évtizedek 
alatt átnéztem, nemcsak az 
országos nagy napi- vagy 
hetilapok fértek bele… – 
majd megjegyezte: nemcsak 
kutatási célból, kötelesség-
tudatból olvas ennyit, hanem 
hobbiból is, az olvasás örö-
méért. Urbán László, ha 
ilyen sebességgel olvas, ha-
marosan megszületik a szá-
zadik kötete!

Fiának, Péternek, bele-
csöppenve egy irodalomba-
rát családba, mi sem volt 
természetesebb, hogy ő is 
megszerette az irodalmat és 
tollat ragadott. Előtte vagy 
közben, a Pázmány egyete-
men, magyar és kommuni-

káció szakon szerzett diplo-
mát, a tizenhetedik századi 
irodalomból írta doktoriját. 
Elbeszélései mellett recenzi-
ói, interjúi, riportjai jelentek 
meg a Hitelben, a Magyar 
Naplóban, a Kortársban, a 
Nagyításban, a Lyukasórá-
ban, a Napkútban és külön-
féle napilapokban.

A Paradicsommadár című 
novelláskötete után most re-
génye jelent meg Kóborlók 
címmel. Az érdekes és izgal-
mas írás, több évszázadra 
repít vissza bennünket az 
időben, a török korba, még-
hozzá úgy, hogy a mában is 
érezhetjük magunkat. Érde-
mes kézbe venni a kötetet, 
mert egy tehetséges, ifjú író 
eszmefuttatásai közt kóbo-
rolhatunk.

Qn T. L.

Urbán László, Urbán Péter és Temesi László. Apáról fiúra

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

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

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.
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2017. MÁJUS 15-IG

akcIóS eGyedI Áron!
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eMa európai Minőség ablakgyártó kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 1/3-111-555
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Talpon maradt!
A Bolyai János Általános Iskola magyar–történelem 
szakos tanára nyolc győztes párbaj után, mindössze két 
menettel a fődíj előtt szállt ki a játékból, valamivel több 
mint hárommillió forint nyereménnyel.

Érezte, hogy már nincs 
igazán formában, tudta, 
hogy akkor és ott abba kell 
hagynia. Pedig imponálóan 
játszott a Maradj talpon ve-
télkedőben, a válaszokat 
nem a segítségként meg-
adott betűkből matekozta ki. 
Ehhez még szerencséje is 
volt, hiszen két ellenfele is az 
első kérdés után a mélybe 
zuhant, bár Sándor szerint 
ez könnyen ellazíthatja az 
embert, csökkentheti a kon-
centrációt az ilyen könnyű 
győzelem.

Nem véletlen, hogy Tóth 
Sándor pontosan tudja, mi-
ként kell játszani egy ilyen 
vetélkedőben, 1995 óta vesz 

részt televíziós kvízműso-
rokban, s alig akadt olyan 
próbálkozása, amikor nye-
remény nélkül kellett távoz-
nia.

Első sikerét a Vágó István 
vezette Mindent vagy sem-
mit játékban érte el, meg-
nyerte a fődíjat, az autót, 
pedig egyenesen a szülőszo-
báról – ahol első gyermeke 
született meg éppen – érke-
zett a stúdióba. Később az-
tán játszott és nyert még egy 
sor műsorban, tagja annak a 
27 fős elit csapatnak, akik a 
legtöbbet nyertek a hazai 
kvízműsorok történetében. 
Aztán egyre kevésbé fogad-
ták szívesen, így például a 

Legyen ön is milliomos! adá-
sába csak nézőként kerülhe-
tett volna be.

Jó agya van – mondja ma-
gáról –, teljesen fölösleges 
dolgokat képes megjegyez-
ni. De a kvíz sikerekhez 
azért szükséges, hogy a 
meglehetősen széles körű 
alapműveltségét folyamato-
san karbantartsa.

Így van esélye talpon ma-
radni. n M. Nagy

Tóth Sándor tudását nem min-
dig fogadták szívesen

Kön yvek, újrahasznosítva
Könyvszobrászat. Nagyon komolyan hangzik, de valójá-
ban inkább kreatív hobbinak lehetne nevezni. Maga Ki-
rinovits Éva is utalt erre bemutatkozásában a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban rendezett interaktív kiállí-
tás megnyitóján.

A kis tárlaton ízelítőt kap-
tunk a már a szokatlanság 
okán is izgalmas munkák-
ból. Lehet, néhányan a könyv 
megszentségtelenítésének 
tartják az ilyen felhaszná-
lást, de inkább az elavult, 
eredeti funkciójukban már 
kevésbé értékes kötetek új-
rahasznosításáról beszélhe-
tünk. Egy-egy szépen meg-

hajtogatott könyv új, meg-
változott szerepkörben lehet 
éke a könyvespolcnak.

Az alkotótól megtudtuk, 
hogy ezek a munkák kizáró-
lag hajtogatással készülnek, 

nem vágja, nem gyűri, nem 
tépi el a könyv lapjait, tehát 
szükség esetén akár újra ol-
vashatóvá tehető a mű.

Kirinovits Éva az inter-
neten bukkant a könyvszob-
rászat műfajára, s némi ala-
posabb kutakodás után rá-
lelt az első sablonokra, út-
mutatókra, amelyek segítsé-
gével elkészítette saját mun-

káit. Ő maga nem tervez új 
mintákat, motívumokat. 
Kész sablonokból – amelye-
ket egyébként számítógépes 
programokkal készítenek – 
dolgozik. Az első időkben a 

maga örömére hajtogatta a 
köteteket, de miután össze-
állt kis portfóliója, jobbára 
ajándékba készít családta-
goknak, barátoknak lakás-
dísznek kiválóan alkalmas 
kompozíciókat.

Mint mondja – erről ma-
gunk is meggyőződhettünk 
a kiállított kötetek alapján – 
a sárgásabb lapú könyvek-
ből készült munkák jobban 
mutatnak, mint a fehérek, de 
a túl öreg művek sem jók, 
mert azoknak törnek a lap-
jai. Különleges, véletlensze-
rű hatást lehet elérni viszont, 

ha képekkel gaz-
dagon illusztrált 
az „alapmű”, bár 
a túl vastag la-
pok sem szeren-
csések, azokkal 
nehéz dolgozni.

A rövid beveze-
tő után a megnyi-
tó résztvevői ma-
guk is megpróbál-
hattak – még jó, 
hogy egy könyv-
tárban mindig 
vannak selejte-
zésre váró köny-
vek – egy szívmin-
tát hajtogatni Éva 
segítségével.

Hamar kide-
rült, ha valaki 

megérti a sablon használa-
tát, onnantól nem ördöngös-
ség a dolog: türelem és preci-
zitás szükséges leginkább, 
hogy szoborrá alakuljon a 
könyv. n –p–

Kirinovits Éva beavatta a résztvevőket a mesterfogásokba



UGYFELKAPU.MAGYARORSZAG.HU

KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTRÁLJON
AZ ÜGYFÉLKAPURA!

, adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.
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ADÓSZÁMUNK: 18227688-1-43
KÖSZÖNJÜK, HOGY 22 ÉVE NEKÜNK AJÁNLJA FEL

ADÓJA 1%-át
BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNY

INTÉZMÉNYÉNEK MÁSODIK 20. ÉVE

KIPP-KOPP ÓVODA
BEIRATKOZÁS: MÁJUS 12-ÉN 8-16 ÓRÁIG
1225 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 67. és 2030 ÉRD, ÁFONYA U.12.
JELENTKEZÉS: 061-207-3938; 06-30-957-9430; 06-30-970-5085

Amit tudni kell megújuló intézményi struktúránkról:
ÉSSZEL – SZÍVVEL - KÉZZEL

- kompetencia alapú felmérésre épülő, gyermekre szabott tehetséggondozó portfólió
kidolgozása

- beszéd központú csoport összetétel – beszédfejlesztés – logopédiai csoport
- nyelvközpontú lehetőségek - idegen nyelvi csoport
- mérés, nyomon követés
- családsegítés, nevelési tanácsadás
- kis létszámú csoportok, mikro csoportok
- család barát ellátás, egészséges, differenciált étkezés

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.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil:

0620/983-5948
E-mail:

info@bauvill.com

www.rub inbu to ra ruhaz .hu

Egészségpénztári elfogadóhely!
06/30 383 3926 Nyitvatartás:

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

Cetelem ingyen hitel AKCIÓ
kamatmentes hitel konstrukció 4 vagy

6 hónapos futamidővel 50% önerő esetén
Lotti sarokgarnitúra 234.900 Ft
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Fű, fa,
gally, falevél
átvétele.

46
71

36

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).

Telefon:
06-20-9-150-779

Nyitva tartás:
H-P: 7-17h

Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h

Zöldudvar Egy  jó szerszámkészlet otthonra
Aki szeret barkácsolni, 

szerelni, vagy hobbi autó-
tuningoló, az nagyon jól is-
meri az érzést, mikor több 
idő megy el a szerszámok 
megtalálásával, mint a sze-
reléssel. Erre megoldás 
egy jó szerszámkészlet le-
het, mely egy kofferben 
mindent rendszerezve tá-
rol, a dugókulcs készlettől 
a csavarhúzóig. Minden-
képpen króm-vanádium 
(Cr-Va) alapanyagú szer-
számokból összeállított 
készletet vegyünk, az biz-
tosan nem nyílik ki, nem 
törik el. További szempont 
még a használható mére-
tekkel ellátott készlet, au-
tószereléshez és otthoni 
munkákhoz jellemzően 6 
mm és 32 mm közötti kulcs-
nyílású szerszámkészlettel 

mindent meg tudunk olda-
ni. Hasznos emellett, ha a 
csavarok oldására bitfej 
készletet is tartalmaz. La-
pos, kereszt, torx, imbusz. 
Ma már ezek a csavarfejek 
találhatóak szinte minden-
hol. Ha mindezt egy racs-
nis hajtókarhoz csatlakoz-
tatva tudjuk használni, a 
munka gyors és könnyű 
lesz. A racsnis hajtókar 
nagy előnye, hogy mindkét 
irányban rendkívül gyor-
san lehet vele szerelni és 
csatlakoztathatunk hozzá 
szinte mindenféle dugókul-
csot - a csavar fejétől függő-
en. A jobb készletek tartal-
maznak további okos ele-
meket, mint toldó, hosszab-
bító, csukló a nehezen hoz-
záférhető helyeken való 
egyszerű szereléshez.

Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;  
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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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

PROGRAM
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 
leadásával személyesen vagy e-mailben 
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu címen 
lehet. Jelentkezési lap e-mailben vagy 
személyesen igényelhető
Május 10-én, szerdán 14 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Négylábú hungarikum, avagy nem-
zeti kincsünk, a magyar vizsla
Göblyös Péter fotókiállításának megnyi-
tója.
A tárlatot megnyitja Magos Judit, De-
mény vizsla gazdája. A kiállított képek 

jótékonysági vásárából befolyt összeggel 
a Futrinka Egyesület magyar vizsla fajta-
mentését támogatjuk
Május 5-én, pénteken 18 órakor

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
Rododendronok világa
Kirándulás a Jeli Arborétumba
Jelentkezés április 30-ig az erdi.kertba-
rátok@gmail.com e-mail címen vagy a 
06-30-5494-230 telefonszámon
Május 7-én, vasárnap 7 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

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

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

A múzeum tetőtéri előadóterme 
és a kocsiszín rendezvényekre 

bérbe vehető kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Tavaszi kertgondozás
Május 10-ig

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

PROGRAM
Gyógynövényes házipatika
Gyógy- és fűszernövények házi kerti ter-
mesztése és felhasználása. Előadó Papp 
Orsolya biokertész, fitoterapeuta
Május 3-án, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
Madárzene
Madarak és fák napja
Május hónapban

Zenei Klub
Vendég Markó Iván
Április 27-én, csütörtökön 18 órakor

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

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

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

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

VERNISSZÁZS
Erdős János festőművész kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti író
Április 28-án, pénteken 18 órakor
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Május 1., HÉTFŐ
19:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
19:30 NB I-es női kézilabda-bajnokság
 Érd–Győri AUDI ETO KC
21:00 Élő örökségünk 8/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 
 43/90. rész
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

Május 2., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 R33-as fesztivál
 Váczi Eszter és a SZÖRP
20:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:30 NB III-as labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–VLS Veszprém (ismétlés)
23:10  Műábránd
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
0:00 Tűzijáték

Május 3., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 
 44/90. rész
21:00 Keskenyúton Délvidéken
 dokumentumfilm

21:30 Két székely
 dokumentumfilm
22:20 Fogadóóra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

Május 4., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 96. rész
20:00 NB I-es női kézilabda-bajnokság
 Érd–Győr AUDI ETO KC (ismétlés)
21:30 Fogadóóra
 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

Május 5., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Első Fesztivál
 dokumentumfilm
20:30 sztárportré 96. rész
21:00 Műábránd
21:30 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

23:40 Mozgás
 sportmagazin
0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
0:25 Híradó
0:40 Tűzijáték

Május 6., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 72. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Keskenyúton Délvidéken
 dokumentum film
21:30 Két székely
22:30 Bibliai szabadegyetem 
 44/90. rész
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

Május 7., VAsáRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
22:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
 0:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
0:30 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.



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉrdMJV Intézményi Gondnokság

GAZDASÁGI VEZETŐ (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a
vezetői megbízás határozott időre, 5
évig szól.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.
§-ban meghatározott feladatok ellátása
az önállóan működő és gazdálkodó
Intézményi Gondnokság, valamint a
hozzá rendelt önállóan működő intéz-
mények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola,
• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

12. § (1) bekezdése szerinti felsőok-
tatásban szerzett végzettség, és
emellett okleveles könyvvizsgálói
vagy államháztartási mérlegképes
könyvelői szakképesítéssel vagy az
engedélyezés szempontjából ezzel
egyenértékű szakképesítéssel, vagy
gazdasági vezetői, belső ellenőri,
érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői -
2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői -, vagy

• a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költ-
ségvetési szervnél legalább öt éves
igazolt szakmai gyakorlattal, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesí-
téssel vagy felsőoktatásban szerezett
gazdasági szakképzettséggel kell
rendelkeznie,

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,

• magasabb vezetői beosztás ellátására

szóló megbízást az kaphat, aki az

intézményi munkáltatóval közal-

kalmazotti jogviszonyban áll vagy a

megbízással egyidejűleg közalkalma-

zotti munkakörbe kinevezhető,

• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3)

bekezdése szerinti nyilvántartásban

és rendelkeznie kell a tevékenység

ellátására jogosító engedéllyel,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet,

• magyar állampolgárságú, vagy

külön jogszabály szerint a szerint a

szabad mozgás és tartózkodás jogával

rendelkező, illetve bevándorolt vagy

letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt

jelent: KIRA program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó

iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítvány,

• iskolai végzettséget tanúsító diploma,
iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány másolata,

• a nyilvántartásba vételt igazoló
okirat(ok) másolata,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul,

a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozóan.
A beosztás betölthetőségének
időpontja: 2017. június 26.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017.május 22. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további informá-
ciót dr. Szabóné Matics Zsuzsanna nyújt,
a 06-23-521-161-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei

Jogú Város Polgármestere címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázis-

ban szereplő azonosítószámot:
14/3943/5/2017., valamint a beosz-
tás megnevezését: gazdasági vezető.

• személyesen dr. Kertész Orsolya
személyzeti csoportvezető részére,
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

I.em. 116.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: a pályázatokat postai úton,
a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott
példányban kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017.június 25.
Amunkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: a
beosztás betöltéséről az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.
§ d) pontja alapján Érd Megyei Jogú
Város Polgármestere dönt. A pályázókat
a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdésének megfelelően létrehozott
legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.
Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos
próbaidővel, határozatlan időre szól.
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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

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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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

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,  

0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:

Intézményvezető:  20/231-6273

Utcai szociális munkás: 20/376-5363

Kríziskoordinátorok: 20/576-9021

 20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561

Mentő: 30/466-0074

Polgárőrség: 30/621-2596

Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306
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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

Tájékoztató és tudnivalók

A TAVASZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Non-

profit Kft. az önkormányzat képviselő-tes-
tülete 23/2005. (VII.01.) sz. rendelete alapján 
ebben az évben május 1–május 31. között 
végzi el a tavaszi zöldhulladékgyűjtést.
•	  A biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 

m3-t meg nem haladó mennyiségben, hul-
ladékzsákban vagy legfeljebb 1 méteres 
darabokra vágva és kötegelve helyezheti 
az ingatlana elé, az ütemterven feltünte-
tett időpontban.

•	  A 0,5 m3-t meghaladó mennyiségű biohul-
ladékot az ÉTH Nonprofit Kft. a zöldhulla-
dék gyűjtése alatti időszakban térítés-
mentesen veszi át a lakosoktól a Sas utcai 
hulladékudvarban. A hulladék beszállítá-
sáról, a hulladékudvar üzemeltetési elő-
írásainak betartása mellett, az ingatlan-
tulajdonosnak kell gondoskodnia.

•	  A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a 
zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biz-
tosítani.

•	  Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladé-
kot helyezzenek el.

•	  A zsákot ne kössék be, mert annak tartal-
mát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. 
Amennyiben idegen anyagot találunk a 
zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszál-
lítását megtagadjuk.

•	  A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, a 
zsákokat nem adjuk vissza.

•	  Gyűjtés előtt a kihelyezett hulladékról, és 
a gyűjtés után a „tiszta” utcáról az ÉTH 
Nonprofit Kft. dátumozott fényképfelvé-
telt készít.

Fontos!
A gyűjtést egy időben, több helyszínen 

kezdjük meg, ezért a megadott időszak 
első napján reggel 7 órára kérjük kihe-
lyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé, 
mivel azt nem tudjuk pontosan megmon-
dani, hogy mikor érnek az adott utcába a 
gyűjtőautók.

 ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti bontásban, a já-
ratok érkezését megelőző lapszámban köz-
li.

2017. MÁJUS 6.

Aba u., Ábel u., Ádám u., Adél u., Ágnes u., 
Ágoston u., Ágota u., Ajtony u., Ákos u., Ala-
dár u., Alispán u., Álmos u., Alsó u., András 
u., Angyalka u., Anna u., Antal u., Antónia 
u., Ányos u., Apály u., Aranka u., Aranyos u., 
Arató u., Árpád u., Árva u., Attila u., Baján 
u., Balatoni u., Balázs u., Bálint u., Barca u., 
Barót u., Béga u., Béke tér Béla u., Bella u., 
Bendegúz u., Benedek u., Berettyó u., Berez-
na u., Bernát u., Berta u., Bertalan u., Bian-
ka u., Bodrog u., Bojtár u., Boldizsár u., Bor-
bála u., Borona u., Botond u., Budai út Buda-
foki út Bulcsú u., Cecília u., Csaba u., Csanád 
u., Csele u., Csermely u., Csikós u., Csilla u., 
Csongor u., Csordásu., Csősz u., Dagály u., 
Dániel u., Dávid u., Demeter u., Dénes u., De-
zső u., Diósdi út Domonkos u., Dózsa Gy. u., 
Dráva u., Duna u., Ede u., Edina u., Edit u., 
Edömér u., Eke köz Elek u., Elemér u., Ella 
u., Előd u., Elvira u., Emese u., Emil u., Emí-
lia u., Emma u., Emőd u., Emőke u., Enikő u., 
Ér u., Erika u., Erna u., Ernő u., Ervin u., 
Erzsébet u., Esküdt u., Eszter u., Etelka u., 
Éva u., Felső u Felügyelő u., Felvigyázó u., 
Fogalmazó u., Forrás tér Fő út Főnök u., 
Fürdő u., Galga u., Garam u., Gát u., Gereb-
lye köz Gizella u., Gulyás u., Hajnalka u., 
Hamzsabég tér Hanság u., Harangvirág u., 
Hármashegyihatár út Harmat u., Hérics u., 
Hernád u., Homoród u., Hortenzia u., Horto-
bágy u., Hősök tere Hosszú u., Hóvirág u., 
Ida u., Iglice u., Ikravirág u., Ildikóu., Ilona 
u., Infű u., Ipoly u., Irén u., Irma u., Iskola köz 
Iszalag u., Izabella u., Izsóp u., Jácint u., 
Janka u., Járom u., Jázmin u., Johanna u., 
Jolán u., József A. u., Judit u., Juhász u., Jú-

lia u., Jusztina u., Kakukkfű u., Kaktusz u., 
Kakukkhegyi u., Kálvária u., Kálvária köz 
Kálvin tér Kamilla u., Kanász köz Kankalin 
u., Kantár köz Kapa köz Kapos u., Karolina 
út Kastély u., Kasza köz Katalin u., Kengyel 
köz Kerék u., Kerka u., Kerülő u., Keserűfű 
u., Keskeny u., Kinga u., Kis-Duna u., Klára 
u., Kocsi köz Kodály u., Komócsin u., Kondás 
u., Kornélia u., Koronafürt u., Körönd u., Kö-
körcsin u., Körös u., Kötél köz Kövirózsa u., 
Krisztina u., Kutyavári u., Küküllő u., Külső 
Római út Laborc u., Lajta u., Lakótelep, Láp 
u., Lapály u., Latorca u., Lendva u., Ligetszé-
pe u., Liliom u., Lótusz u., Lovászu., Magda 
u., Malvin u., Mályva u., Marcal u., Marcella 
u., Margaréta u., Margit u., Mária u., Maros 
u., Márta u., Matild u., Mecset u Mécsvirág 
u., Meder u., Melánia u., Mély u., Meredek u., 
Molnár u., Morva u., Mura u., Muskátli u., 
Nádas u., Napvirág u., Nárcisz u., Natália u., 
Nefelejcs u., Néra u., Nóra u., Nőszirom u., 
Nyárád u., Nyereg köz Nyitra u., Olt u., Ondo-
va u., Orchidea u., Orgona u., Őszirózsa u., 
Pásztor köz Patak u., Paula u., Pemetefű u., 
Pipacs u., Piroska u., Poprád u., Porcsinró-
zsa u., Puszpáng u., Rába u., Rábca u., Rá-
kos u., Rebarbara u., Repkény u., Rezeda u., 
Ricinus u., Rima u., Riminyáki u., Római út 
Rózsa u., Rövid u.Sajó u., Sárd u., Sárrét u., 
Sárvíz u., Sás u., Sebes u., Séd u., Sió u., Su-
gár út Sulák u., Sulák köz Szalajka u., Sza-
mos u., Szántó u., Szapári köz Szarkaláb u., 
Száva u., Szegfű u., Széles u., Szent Mihály 
tér Szalvia u., Szinva u., Talabor u., Tállya 
u., Tápió u., Tarcal u., Tárcsa köz Tárcsázó 
u., Tarna u., Temes u., Temető u., Terasz u., 
Teréz u., Tétényi u., Tisza u., Topoly u., Töl-
tés u., Tulipán u., Túr u., Túróc u., Ung u., 
Vág u., Vető u., Viola u., Visó u., Zagyva u., 
Zala u., Zápor u., Zuhatag u., Zsil u., Zsilip 
u., Zsitva u.



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 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
TAKARÍTÓI

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony

időtartama: határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes

munkaidő.

Amunkavégzés helye: Pest megye,

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

Illetmény és juttatások: az

illetmény megállapítására és a

juttatásokra a„Közalkalmazottak

jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései az irányadók.

Amunkakörbe tartozó lényeges

feladatok: intézményi takarítói

feladatok.

Munkakör betöltésének

feltételei:

• minimum 8 általános iskolai

végzettség,

• magyar állampolgárság,

• büntetlen előélet.

A pályázat benyújtásának
feltételei:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítvány

másolata,

• erkölcsi bizonyítvány
Amunkakör betölthetőségének
időpontja: 2017. május 31.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 15. A
pályázati kiírással kapcsolatos további
információt Pintérné Bernyó Piroska
igazgató nyújt a 06-23-365-140-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázat Érdi

Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Gimnázium címére történő
megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi
Géza út 1/b)

• elektronikus úton a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 19.
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
MATEMATIKA - INFORMATIKA,

valamint

ANGOL SZAKOS TANÁRI
munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Amunkakörbe tartozó,
illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: a
megpályázott szakos tantárgy
oktatása felső és gimnáziumi
tagozaton.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetemi végzettségű szakirány,
• büntetlen előélet.

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs

levél,
• erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata.
Amunkakör betölthetőségének
időpontja: 2017. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 15. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Pintérné Bernyó
Piroska nyújt, a 06-23-365-140-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: elektronikus úton Pintérné
Bernyó Piroska részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 20.
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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 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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16 | 2017. április 26. |    hirdetmény

Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Brüsszel veszélyes
lépésre készül.

A rezsicsökkentés eltörlésére
akar kényszeríteni bennünket.

Ön szerint mit tegyen
Magyarország?

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1589 Ft/m2-től
Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

46
58

42

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
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AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKYK ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

Az akció a k
észlet erejé

ig érvényes
.

18 | 2017. április 26. |    helyi érték

Sma  ragd vagy rubin?
Napjaink legjelentősebb drágakövei a gyémánt, a za-
fír, a rubin és a smaragd. Ez a négy értékes ásvány az 
emberiség egész történetében nem vesztette el a je-
lentőségét, legfeljebb állandó jelleggel helyet cserélt 
– hangsúlyozta előadásában dr. Nagy Béla geológus, 
aki a múlt kedden ezen ritkaságokról tartott előadást 
a Múzeumbarát kör áprilisi rendezvényén.

Sokan a gyémántot tartják 
az egyik legdrágább, legérté-
kesebb drágakőnek, de a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum leg-
utóbbi tudományos előadá-
sán kiderült, hogy az emberi-
ség történelmében jó ideig 
úgy tűnt, hogy a smaragd 
vezet. A mai értékelések sze-
rint viszont az igen tiszta ru-
binkövek a gyémántkövek-
nek másfél-kétszeresét, sőt 
akár a háromszorosát érik.

A Magyar Tudományos 
Akadémia doktorától azt is 
megtudtuk, hogy az egykori 
Nagy-Magyarországon még a 
17. században, Veresvágáson 
találták meg a legszebb, leg-
ritkább opálköveket, amely 
bár közönséges ásvány, káp-
rázatos színeket képes pro-
dukálni, s ha a napfény suga-
rai megvilágítják, a szivár-
vány valamennyi színét lát-
hatjuk benne. Csakhogy még 
a 19. század elején elterjed 
egy babona, hogy aki opálkö-
vet hord, szerencsétlen lesz. 
Mivel ezt sokan elhitték, a 
bányászatát és az opál szere-
tetét is tönkretették.

Dr. Nagy Béla elmondta, 
hogy amikor a gyémántot 
először megpillantották Eu-
rópában, minden drágakő-
nél szebbnek tartották. A 
gyémántcsiszolás techniká-
ját elsőként a velencei kal-
márok sajátították el indiai 

utazásaik során. Tudásukat 
később továbbadták a hol-
land kereskedőknek, így 
mind a mai napig Hollandiá-
ban vannak a legnagyobb, 
leghíresebb gyémántcsiszo-
ló műhelyek. A drágakövek-
nek egyébként hármas fok-
mérője van: a ritkaság, a ke-
ménység és a csillogás. Ki-
alakulásukat tekintve pedig 
egyrészt a természetes ás-
ványok egyes változatai, né-
hány esetben pedig növényi 
eredetű vagy ma is élő álla-
tok szervezetéből képződő 
anyagok kövültek kemény 
drágakővé.

A világ legnagyobb drága-
kőhelyei Brazília, India és 
Burma, de a féldrágakövek, 
mint például az ametiszt, 
Dél-Amerika több országá-
ban is fellelhetőek – tudtuk 
meg a geológustól, aki a 
Szent Koronát ékesítő drá-
gakő-különlegességekről is 
említést tett: például, hogy a 
12 darab nagyobb drágakő a 
hónapokat, a 365 apróbb 
igazgyöngy az esztendő nap-
jait jelképezi.

Dr. Nagy Béla előadását 
követően várhatóan egy bar-
langkutató zárja majd a Mú-
zeumbarát kör előadásainak 
első félévét. Lieber Tamás 
május 9-én lesz a múzeumi 
est vendége.

QQ Bálint Edit

Szakmák éjszakája
Pályaválasztás előtt álló felső tagozatosok, érdeklődő 
felnőttek, kíváncsi kisiskolások és óvodások nyertek be-
pillantást a Kós iskola műhelytitkaiba a Szakmák éjsza-
káján, április 21-én. Az érdi szakképző iskolában nyolc 
helyszínen tartottak bemutatókat péntek este hat és fél 
tíz között.

A felvételi eljárás már le-
zárult, tehát a Szakmák éj-
szakája nem a nyolcadiko-
soknak szólt, hanem a fiata-
labb diákoknak, illetve 
azoknak, akik szeretnének 
második szakmát szerezni. 
A sokféle színes program-
nak köszönhetően nemcsak 
a gyerekek, hanem család-
tagjaik is jól szórakoztak: 
az anyukák marcipánt for-
máztak, a kisebb testvérek a 
tanboltban vásároltak, meg-

csodálták a szakácstanulók 
ínycsiklandó menüsorát. Az 
apukák láthattak kerék-
centírozást az autószerelő-
műhelyben, bekukkanthat-
tak a villanyszerelőkhöz és 
a lakatostanműhelybe. A 
pincértanulók útmutatásá-
val elsajátíthatták az ele-

gáns terítés fortélyait (és 
még a felszolgálásba is bele-
kóstolhattak páran). Az 
egyik teremben két hiány-
szakmával, a gépi forgácso-
lással, illetve a számítógép 
által vezérelt szerszámké-
szítéssel ismerkedhettek 
meg a gyerekek.

Mint Dózsa Lajos igazga-
tó lapunknak hangsúlyozta: 
a látogatók nemcsak az itt 
zajló munkáról alkothattak 
képet, hanem az egyes szak-

mákkal kapcso-
latos tévhiteket is 
eloszlatták a be-
mutatók.

– Ahogy a pá-
lyaválasztási be-
mutatókon, úgy 
ezen a rendezvé-
nyen is minden 
kol léga részt 
vett, így több 
mint félszáz pe-
dagógus és 85–
100 diák bevoná-
sával, szereplé-
sével zajlott a 
Szakmák éjsza-

kája – tette hozzá Dózsa La-
jos, akitől megtudtuk azt is: 
a felnőttképzésre nyáron le-
het majd jelentkezni, ugyan-
azokból a szakmákból indí-
tanak osztályokat, mint a 
nappali képzésben.

Annak, aki a diákok véle-
ménye alapján szeretett vol-

na szakmát választani, nem 
volt egyszerű a helyzete, 
hiszen minden tanuló a 
maga szakmáját méltatta 
leginkább.

– Azért jó cukrásznak len-
ni, mert kreatív tevékeny-
ség. Nemcsak alkotni, ha-
nem sütni is nagyon szere-
tek – mondta egy kilencedi-
kes lány. A villanyszerelő-
tanulók szakmájuk sokszí-
nűségét dicsérték, egy sza-
kácsnak készülő végzős 
diák pedig a vendégek iránti 
elhivatottságot szereti a 
munkájában, és az irányító 
szerepet.

Ha az érdeklődési terüle-
tük eltért is, a céljuk ugyan-
az volt a Kós iskolában néze-
lődő gyerekeknek: minél 
többet meg akartak tudni 
egy-egy szakmáról.

– Rendőr szeretnék lenni, 
nyomozó, de itt a szakács 
szakma is nagyon megtet-
szett – mondta lapunknak 
egy hatodikos fiú, hozzáté-
ve: még az is lehet, hogy „pá-
lyát változtat”. Egy másik 
fiatalember azért jött, hogy 
a számítógépes szerszám-
készítéssel megismerked-
jen; mint mondta, a bátyja is 
ezzel foglalkozik, és szeret-
ne ő is a nyomdokaiba lépni. 
Volt olyan fiatal, aki az autó-
szerelés iránt érdeklődött 
leginkább: ahogy hangsú-
lyozta, mindenképp érettsé-
gihez kötött szakmát szeret-
ne tanulni.

– Tetszik ez a rendezvény, 
jó, hogy annyi mindent ki le-
het próbálni – tette hozzá.

QQ ádám Katalin

Ínyencfogások készültek a szakácsok tanmű-
helyében

Élőzenés grillvacsora az ÉRDI VIGADÓ kerthelyiségében május 6-án!Élőzenés
Helyszín

ÉRDI VIGADÓ

2030 Érd, Alsó u. 2.

Időpontok
Márciustól

minden hónap első

szombatján

19 órától
3 órányi élőzene

Szünetekben
a pult mögül
Jampi Gaby
nyomja

a Rock and Roll-t

Asztalfoglalás

www.erdivigado.hu

vagy 06 23 360143

Részletek

www.rockymonday.
hu

www.facebook.com
/

rockymondayclub
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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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A F öld védelme közös ügyünk!
Papírcsocsó, ökototó, palackprés, hulladékgyűjtő sor-
verseny, palackteke, labirintus és még számos szabad-
téri meglepetés várta a gyerekeket az önkormányzat és 
az Ö.t.h.é.t. Egyesület Pest Megyei Tagozata által rende-
zett Föld napi öko-akadályversenyen, ahol játékos for-
mában próbálhatták ki környezetvédelemmel kapcsola-
tos tudásukat és új információkat is szerezhettek.

Mintegy hétszáz óvodás és 
iskolás érdi és környékbeli 
gyerek jött el a város hetedik 
Föld napi rendezvényére. 
Mint T. Mészáros András 
polgármester nyitóbeszé
dében hangsúlyozta: ez a 
nap arról szólt, hogy figyel
jünk oda a közvetlen környe
zetünkre, arra a Földre, 
amelyen élünk. Ahhoz, hogy 
gyermekeink legalább olyan 
jó minőségben, de ha lehet, 
még jobban használhassák a 
Földet, bizonyos dolgokat el 
kell sajátítaniuk – erre jó al
kalom ez az érdi rendezvény, 
illetve a május 6ai városta
karító akció is. T. Mészáros 
András köszönetet mondott 

a szervezőknek, illetve a tá
mogatóknak, hogy ez a ren
dezvény megvalósulhatott.

– Egy Földünk van, amit 
használnunk kell, és nem ki
használnunk – hangsúlyozta 
a rendezvény főszervezője, 
Bada Zoltán. Az Ö.t.h.é.t. 
Egyesület Pest Megyei Tago
zatának elnöke lapunknak 
elmondta: az idei évben 
rendhagyó módon tíz pályá
ból álló ökoakadályver
senyt állítottak fel az érdi és 
környékbeli gyerekeknek, 
akik pedagógusok kísére té
ben érkeztek.

Pingvin Pityut és Vízcsepp 
emberkét is régi ismerős
ként köszönthették az érdi 

óvodások és iskolások. A pi
ciket leginkább a könnyebb 
ügyességi játékok, illetve a 
palackprés érdekelte, amit 
mindenki örömmel próbált 
ki, a nagyokat a PETteke, a 
papírcsocsó és a környezet
védelmi totó kötötte le. Ez 
utóbbit az ÉTH sátránál tölt
hették ki a diákok, és bizony 
nem volt könnyű dolguk. Az 
alábbi kérdésekre kellett 
többek közt válaszolniuk: 
hány kiló hulladékot termel 
egy négytagú család évente 
(500–600 kg), mennyibe ke
rül átlagosan egy kiló hulla
dék szállítása és ártalmatla
nítása (35–40 forint), egy la
kos hány kilogramm szelek
tív hulladékot gyűjt össze 
évente Érden (10–15 kg), 
hány tonna szemetet tud ösz
szegyűjteni egy 20 köbméte
res kukásautó (7–10 tonna). 
Volt olyan csoport, amelyik 
minden kérdésre tudta a he
lyes választ, pedig – ahogy a 
gyerekektől megtudtuk – a 
környezetvédelemről, a kör
nyezettudatos életmódról 
kevés szó esik a tanórákon.

– Azt tudjuk, hogy melyik 
kukába kell gyűjteni a papírt 
és melyikbe a műanyagot, és 
LEDizzó van a szobai lám
pában. És nem dobjuk el a 
szemetet – mondta az egyik 
ötödikes.

Mint Kunfalvi Éva, az 
Érdi Környezetvédő Egyesü
let titkára, az egyik állomás 
koordinátora elmondta, 
egyesületük is azt tapasztal
ja, hogy a környezettudatos 
életmódról kevés szó esik az 
iskolában és otthon is. Az 
egyesület felvette a kapcso

latot az érdi oktatási intéz
ményekkel, és ahol igénylik, 
előadást tartanak a témá
ban – fűzte hozzá, azzal zár
va szavait: a Föld napi ren
dezvény jó alkalom arra, 
hogy a gyerekek figyelmét 
felhívják a környezettudatos 
életmód fontosságára.

Érd nemcsak a Föld napi 
rendezvénnyel járul hozzá a 
Föld védelméhez: T. Mészá
ros András polgármester ké
résünkre felsorolta a város
ban megvalósított környe
zetvédelmi beruházásokat.

– Elsőként említeném a 
csatornázást, amivel megol
dottuk, hogy Érd ne egy ha
talmas szennyvíztavon fe
küdjön. Több helyi intéz
mény esett át energetikai 

korszerűsítésen, üzemelte
tésük olcsóbb és környezet
kímélőbb. A város teljes egé
sze LEDes világítást kapott, 
amire nagyon büszkék va
gyunk. A házhoz menő sze
lektív hulladékgyűjtés, illet
ve a most záródó vermikom
posztálási projektünk is ide 
tartozik – sorolta T. Mészá
ros András, aki végezetül 
elmondta azt is: több olyan 
intézménye van a városnak, 
amelynek még nem történt 
meg az energetikai felújítá
sa. Ezzel kapcsolatban több 
pályázatot is benyújtottak, 
és ezek sikerétől függ, ho
gyan folytatódnak tovább az 
érdi környezetvédelmi beru
házások.

QQ ÁdÁm Katalin

támogatók: Polgármesteri Hivatal Humán Iroda, Érdi Kör-
nyezetvédő Egyesület, Érdi Tankerületet, ÉKFI, ÉTH, Város-
rendészet, Szepes Gyula Művelődési Központ, Érdi Horvát 
Önkormányzat, Összefogás Egyesület, Xelles, Clearwater, 
Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft., Inter-Ambulance Zrt., Érdi 
Újság, ÉrdFM 101,3, ÉrdMost.hu, ÉrdTV.

Pingvin Pityut is régi ismerősként köszönthették az érdi óvodások és 
iskolások

Az egyik legnépszerűbb akadály a papírcsocsó volt
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H-2045 Törökbálint • Tópark 4
+36 23 510 730
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gipszkarton rendszerek•
akusztikus álmennyezetek•
hőszigetelő rendszerek•
tűzvédelmi burkolatok•
beltéri ajtók•
revíziós nyílások•
vakolati rendszerek•

KUPON

www.baustoff

B+MHungária Kft • H
T +36 23 337 730 • F

w
10%

A kupon felmutatója vásárlása összegéből
10% kedvezményt kap 2017. május 15-ig

ZUMBA
egy kicsit másképp!

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

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

Péntekenként 10-11 óráig,
Csütörtökönként 17-18 óráig. 46
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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ÚSZÁS

Len yűgöző ob-szereplés
A debreceni versenyen az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. 
hat versenyzője – Barócsai Petra, Joó Sára, Jánosi Kris-
tóf, Kovács Benedek, Milák Kristóf és Vigassy Bálint – 
mellett a már a Dunaharaszti MTK-t erősítő Tekauer 
Márk, illetve a Budafókában pallérozódó Márton Ri-
chárd összesen harminckilenc számban állt rajtkőre. 
Természetesen nem lett mindenki érmes, de az önmagá-
ért beszél, hogy a 39 indulásból 30-szor(!) egyéni csúcs 
született!

Az ob első napján a 4x100 
méteres mix gyorsváltóban 
Milák Kristóf, Jánosi Kris-
tóf, Barócsai Petra, Joó 
Sára sorrendű kvartettje 
olyan patinás együtteseket 

megelőzve végzett az élen, 
mint a BVSC-Zugló, a Győr, 
az Eger vagy éppen a Kőbá-
nya SC. Ha ez egy napra nem 
lett volna elég öröm, akkor az 
mindenképpen, hogy 200 m 

pillangón Milák Kristóf és 
Tekauer Márk is döntőzött. 
Mit döntőzött! Mindketten 
megelőzték Cseh Lászlót, 
csak éppen a riói olimpián 
bronzérmes Kenderesi Ta-
mást nem, így előbbi ezüst-, 
utóbbi bronzérmet szerzett!

A második napon 400 m 
gyorson Márton Richárd 
egyéni legjobbján javítva lett 
ezüstérmes, míg Joó Sára 50 
m pillangón saját rekordját 
megdöntve állhatott a dobogó 
legalsó fokára.

A harmadik napon „nem 
volt minek örülni”, hiszen az 
érem ezúttal elmaradt, de 
100 m gyorson Joó Sára ötö-
dik, Barócsai Petra a B-dön-

tőben második, a férfiaknál 
Milák Kristóf negyedik, Már-
ton Richárd hatodik, a B-
döntőben Jánosi Kristóf má-
sodik lett.

A záró napon jött a csoda! 
100 m pillangón Milák Cseh 
Lászlót maga mögé utasítva 
világranglista 7. időt úszott, 
Tekauer hetedik lett, míg Já-
nosi megnyerte a B-döntőt. 
Sőt, Milák 200 m gyorson leg-
jobbját több mint két másod-
perccel megjavítva lett ezüst-
érmes. 50 m háton pedig Joó 
Sára Hosszú Katinka mögött 
másodikként csapott a célba.

Az ob után Sós Csaba szö-
vetségi kapitány ki is hirdet-
te a budapesti vizes világbaj-

nokság keretét, amelybe 
Cseh László mellé 100 m pil-
langón nem Pulai Bence, ha-
nem Milák neve került, aki a 
200 gyorson elért eredmé-
nyével bekerült a 4x200-as 
váltóba is.

Az 50 m háton elért ezüst-
éremmel Joó Sára vizes vi-
lágbajnokságon való szerep-
lésére is van esély, ám a leg-
jobb ideje Hosszú Katinká-
nak van, ő viszont csak a ne-
vezési határidő lejárta előtt 
kívánja véglegesíteni a vb-
programját, így ha nem in-
dul, akkor Joó ugrik be he-
lyette. Ez pedig igencsak 
megnehezíti az érdi úszó fel-
készülését… n Domonkos

LABDARÚGÁS

For dulat az utolsó percekben
A kiesés elől menekülő, tavasszal eredményesen sze-
replő VLS Veszprém csapatával szemben igyekezett a 
Csorna elleni fiaskót feledtetni az Érdi VSE.

Ahogy az várható volt, ha-
zai támadásokkal indult a 
mérkőzés. A kezdeti megille-
tődésen túljutva a vendégek 
kiegyenlítetté tették az ösz-
szecsapás. A veszprémiek 
jelezték, nem szimpatikus 
vesztesként akarnak távoz-
ni, hanem ponttal, akár pon-
tokkal is. A hazaiak játéká-

ban sok volt a pontatlanság, 
kapura lövéseik pedig nem 
okoztak gondot a vendég há-
lóőrnek. A veszélyesen játszó 
veszprémi csapat némi meg-
lepetésre a 41. percben egy 
szerencsés találattal a veze-
tést is megszerezte. Büki 
Baltazár huszonkét méter-
ről elvégzett szabadrúgása a 

sorfalon megpattanva hullott 
a kapuba (0–1). Két percre rá 
akár egyenlíthetett volna az 
Érd, de Koós Gábor szabad-
rúgása a felső lécet érintve 
hagyta el a játékteret.

A második félidő elején 
nem sokat változott a játék 
képe. A vendégek gyorsab-
ban és pontosabban játszot-
tak, kis híján az előnyük 
növeléséhez is közel álltak, 
de Bene Zsombor lövését 
Kertész Ferenc a léc alól tol-
ta szögletre. Az intő jel fel-
ébresztette a vendéglátókat 
és egyre nagyobb nyomás 
alá helyezték a vendégek 
kapuját. A 67. percben az 
egyenlítéshez is közel állt a 
hazai csapat, de Melczer 
Vilmos fejesét a gólvonalról 
mentette a vendégvédő. Az 
érdi csapat szinte „letábo-

rozott” a vendég térfélen, de 
a Veszprém sokáig jól állta 
az érdi rohamokat, míg né-
hány kontratámadásuk to-
vábbra is veszélyt jelentett 
a hazai kapura. A pesszi-
mista szurkolók már el-
könyvelték az újabb veresé-
get, amikor a találkozó utol-
só perceiben döntő fordulat 
állt be. A 88. percben Kele-
men Patrik labdáját Mel-
czer Vilmos addig húzogat-

ta a tizenhatos vonalánál, 
míg lövőhelyzetbe került és 
kilőtte a kapu bal felső sar-
kát (1–1). Ezzel még nem 
volt vége. A hosszabbítás-
ban, a 92. percben egy ven-
dégvédőről Kelemen Patrik 
elé került a labda, aki közel-
ről a hálóba lőtt (2–1).

Április 29-én, szombaton 
17 órakor Hévízen lép pályá-
ra az Érdi VSE.

Qn Harmat Jenő

ÉRDI VSE–VLS VESZPRÉM 2–1 (0–1)
Érd, 200 néző. V: Antal Péter
Érdi VSE: Kertész F. – Ország (Zsivóczky, 74.), Csiszár, Bozsoki, 
Pintér N. – Melczer, Kónya, Koós (Palásthy. 53.) – Balázsovics, 
Tárkányi (Gyurácz B., a szünetben), Kelemen P. Vezetőedző: 
Limperger Zsolt. Gólszerzők: Melczer (88.), Kelemen P. (92.), 
ill. Büki (41.)

A hajrában fordított és nyert az Érd  (fotó: Balogh István)
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GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

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

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU

NO
I K

EZ
I L

A
BD

A

VS.VS.

ÁPR. 29. 16:00

Érdi Szenior rapid sakkverseny
2017. június 11.

Az Érdi VSE sakkszakosztálya, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Idősügyi Tanácsa támogatásával megrendezi a 2017. évi SZENIOR rapid
sakkversenyét, mely egyben selejtező a 2017. évi Országos Szenior Egyéni

Rapid Sakkbajnokság döntőjére.

A verseny időpontja: 2017. június 11. 9.30 órától kb. 14.30 óráig.
Helyszín: Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.)

A verseny 5 fordulós svájci rendszerben (kevés résztvevő esetén körmérkőzés),
a FIDE rapid szabályai szerint kerül lebonyolításra 2x20 perc játékidővel.

Helyezések eldöntése:
1. Szerzett pontok; 2. Buchholz-számítás; 3. Berger értékszám;

4. Egymás elleni eredmény; 5. Sötéttel játszott több mérkőzés; 6. Sorsolás

Díjazás
1. helyezett: Kupa és Érd Szenior bajnoka cím

2-3. helyezett: tárgyjutalom

A versenyen részt vehet minden Érdi állandó lakcímmel rendelkező magyar és
Európai Uniós állampolgár, aki 2017. június 30. napjáig betölti/betöltötte a 60.

életévét.
A versenyre minden résztvevő hozza magával a személyi igazolványát és

lakcímkártyáját!

Nevezési határidő: 2017. június 8. csütörtök
Nevezési díj: 500 Ft/fő.

Nevezni név, születési idő, lakcím, elérhetőség (telefonszám, email cím)
megadásával lehet

• elektronikus úton a sakkpeti@gmail.com email címen
• telefonon Horváth Péternél 06-20-508-9637

A verseny első három helyezettje továbbjut az országos döntőbe!
Ideje: 2017. szeptember 14-15. Helye: Nagykanizsa, Sugár u. 5.

A szállás és ellátás költségeit az országos verseny rendezői,
az Érdről továbbjutó 3 sakkozó országos versenyre történő

nevezési díját Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

Érdi VSE Sakk Szakosztály vezetése
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KÉZILABDA

Min denki pályára lépett
Az Érd remek védekezéssel és kiváló kapusteljesítmén�-
n�el fontos bajnoki pontokat szerzett a K&H női kézilab-
daliga 21. fordulójában a Budaörs Handball otthonában.

Rögtön az első három perc-
ben szertefoszlottak a hazai 
remények a pontszerzést ille-
tően: Katarina Krpezs-Sle-
zák, Klivinyi Kinga és Kiss 
Nikolett hozta meg a 3–0-s 
előnyt, majd legközelebb 3–4-
nél tudott előnybe kerülni Mi-
hály Attila együttese. A ta-
lálkozó folytatásában az 
ÉRD két 3–1-es és egy 4–1-es 

szériával 14–6-os előnnyel 
vonulhatott a szünetre, úgy, 
hogy a meccsen megszerezte 
harmadik gólját az érdiek 
szerb jobbszélsője – majd a 
folytatásban még ötöt –, 
amely a századik találata 
volt az évadban.

A fordulás után ugyan 
Földes Kata lőtte az első 
gólt, de ezt három érdi kö-

vette, így megvolt a közte tíz 
(7–17). A folytatás így mind-
két fél részéről gyakorlássá 
avanzsált. A Budaörsnek 
volt egy jó periódusa, ami-
kor 19–13-ra jött fel, de ez is 
kevés volt, a meccs utolsó 
négy gólját pedig az ÉRD 
szerezte, amely így tükörsi-
ma, 28–17-es győzelmet ara-
tott idegenben.

– Egy nagyon sportszerű 
találkozót láthatott a kö-
zönség. Nekünk nagyon 
fontos volt nemcsak a két 

pont, hanem az, hogy meg-
találjuk a játékunk ritmu-
sát – a mérkőzés nagy ré-
szében ez sikerült. Még ér-
ződnek a kisebb bizonyta-
lanságok, de ez nagyon po-
zitívnak értékelhető. A stáb 
nevében is mondhatom, 
hogy ennél nagyobb öröm 
nehezen érheti az embert. 
Gratulálunk a csapatnak. 
Mindenki pályára tudott 
lépni, hozzá tudott tenni. 
Sok sikert kívánok a szom-
széd csapatnak, a Budaörs-
nek a nagyon nehéz küzdel-
mekhez a végjátékban. 
Mindenkinek nehéz lesz, 
nekik meg különösen – fo-
galmazott Szabó Edina.

– Én is nagyon pozitívnak 
értékelem ezt a meccset, 
mert fontos, hogy mindenki 
pályára tudott lépni, hozzá 
tudott rakni. Jó volt, hogy 
tudtunk együtt játszani, 
gyakorolni. Készültünk a 

Budaörsre, mert azért volt 
már nekünk is itt nehéz 
meccsünk, úgyhogy minden-
ki mindent beleadott – mond-
ta Kisfaludy Anett.

– Gratulálok a vendégek-
nek. Érvényesítették azt a 
tudáskülönbséget, ami a két 
csapat között van. Védekezé-
sünkkel annyira nem volt 
probléma. Támadásban vol-
tunk bizonytalanok és pon-
tatlanok. Van, amit nem tu-
dunk megcsinálni egy ilyen 
csapat ellen, szerencsénk 
sem volt. Gratulálok és me-
gyünk tovább – értékelt Mi-
hály Attila.

A lányok legközelebb 
szombaton 16.00-tól lépnek 
pályára  az ÉRD Arénában a 
Győri Audi ETO KC ellen. A 
mérkőzésre jegyek kapható-
ak az ÉRD Aréna jegypénz-
tárában, és online az ÉRD 
Aréna weboldalán!

QQ Domonkos Bálint

BUDAÖRS–ÉRD 17–28 (6–14)
Budaörs, 850 néző. V: Herczeg, Südi
ÉRD: Janurik – KRPEZS 8 (1), KISS N. 4, A. Bulatovics, Kisfaludy 
1, KLIVINYI 6, Fekete B. Csere: Gridnyeva, Stojak (kapusok), 
SIGNATÉ 3, Araújo 1, Szabó L., M. González 3, Gulyás 1, Bar-
ján, Takács K. 1. Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 2/1

Megtalálták a játék ritmusát  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)



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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló,
anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós, Gyál)
• Raktáros (komissiózó, targoncás) (Gyál, Budaörs)
Munkába szállítás, vagy munkába járás
támogatása.
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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 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.
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Ilyen egyszerű életeket menteni.
Adjon esélyt!
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Adója 1%-ának felajánlása
Önnek csak egy perc, az árva
menhelyi állatoknak az Élet.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány adószáma:

18707379-1-13

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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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Ha örökbe fogadná 
Praclit vagy Mixit, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Pracli 8 hónap körüli, közepes ter-
metű kan, barátságos, eleven nö-
vendék kutyus. Még nevelést igé-
nyel, szoktatjuk a pórázhoz és a 
simogatáshoz.

Mixi 1 év körüli, közepes termetű, 
ivartalanított szuka. Különleges 
keverék, nyugodt természetű, 
emberszerető. Más kutyákkal is 
jól kijön.

OKTATÁS

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

XXX II. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,

E-Mail: recyclen@recyclen.hu
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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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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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Biatorbágyi Ipari Parkban található ipari
tisztítógépeket, takarítóeszközöket
értékesítő cég az alábbi munkakör
betöltésére keres munkatársat:

Szervizes
Követelmények:
• elektromos végzettség és mechanikában
való jártasság,

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

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

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

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

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Magas
kereseti lehetőség! Telefon: 06-
30/563-55-44.

Érdi családi ház építéséhez kőmű-
vest felveszünk! 06-30-390-
6163

VEGYES

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

Garázsvásár! Április 17-től Érd,
Rákóczi Ferenc u. 77. Kerékpár,
fűnyíró, motor alkatrészek, Sim-
son MZ Riga, Yamaha robogó,
terménydaráló, kukoricamor-
zsoló, seprűkötőgép. Tel.: 06-
20-582-7394

Idős ember kíséretét, segítését,
utaztatását vállalom, gyakorlat-
tal, leinformálhatóan. Tel.: 06-
30-834-6494

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

Sürgősen eladó felújított, 3 kere-
kű Elgo moped. I.á.: 100 000e
Ft. Tel.: 06-30-870-5899

Megbízható hölgy heti 1 alka-
lommal takarítást vállal. Tele-
fon: 06-70/659-03-86.

Régiségfelvásárlás azonnali
készpénzfizetéssel! 06-23-396-
396, 06-20-318-4555

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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
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Homlokzati hőszigetelés,
purhab szigetelés (szórt habbal),

födém szigetelés,
villanyszerelés, festés,
burkolás, egyébmunkák.

Ingyenes felmérés, árajánlat!
Garancia!

FELÚJÍT, SZIGETEL

06-20-356-7608,
06-30-460-4890

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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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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VILLANYSZERELÉS

Teljeskörű felújítás, hibaelhárítás
Kovács Zoltán (06-20-5600-612)

Minőségi kivitelezés, garanciával!
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

45
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

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

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45

41
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003

46
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés utánmegmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 45

98
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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

0630/566-90-51
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Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.
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NoNprofit
közszolgáltató kft.

Teljes munkaidős

köNyvelő
munkatársat keres.

FELADATOK: A céghez beérkező szállítói szám-
lák kontírozása, könyvelése • vevői- és szállítói
folyószámlák egyeztetése •pénztári pénzfor-
galom könyvelése • banki utalások kezelése,
vezetése • a bankszámlaforgalom ellenőrzése •
banki könyvelés • főkönyvi kartonok havi egyez-
tetése • részvétel az éves zárásban

ELVÁRÁSOK: Min. 2-3 éves, nagy volumenű
számlamennyiség könyvelésében és rendszer-
ben történő rögzítésében szerzett szakmai
tapasztalat • rendszerszemléletű gondolkodás
• felhasználó szintű számítógépes (MS Office)
ismeret

ELŐNYT JELENT: Pénzügyi,főkönyvi könyve-
lésben szerzett szakmai tapasztalat

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK, TULAJDON-
SÁGOK: Precíz, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság • hibák kiszűrésének képessége • len-
dületesség és gyorsaság • lojalitás, tulajdonosi
szemléletmód

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Érd
Jelentkezésmódja: önéletrajzokat a következő
címre kérjük elküldeni:eth@eth-erd.hu

Családi ház építést, ház-, illetve
lakásfelújítást vállalok (víz, gáz,
fűtésszerelés, burkolás, festés,
stb.). Tel.: 06-30-2080145

INGATLAN

Budapesttől 40 km-re, az 51-es
út mentén 400 négyszögöles
telek családi házzal, termő gyü-
mölcsössel eladó áron alul. Tel.:
06-20-5158333

KIADÓ INGATLAN

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

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

456508

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 45

92
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Szobafestés és mázolás, tapétá-
zás, nettó áron számlával. Tel.:
06-20-318-8142

46
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árakmárcius 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

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

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati
Hőszigetelőrendszer

1,5mm vakolattal

grafitosprémiumHomlokzati
Hőszigetelőrendszer

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

5 cm 1824 Ft/m2

6 cm 1999 Ft/m2

8 cm 2349 Ft/m2

10 cm 2699 Ft/m2

12 cm 3049 Ft/m2

14 cm 3399 Ft/m2

15 cm 3574 Ft/m2

16 cm 3749 Ft/m2

18 cm 4099 Ft/m2

20 cm 4449 Ft/m2

5 cm 2030 Ft/m2

6 cm 2229 Ft/m2

8 cm 2627 Ft/m2

10 cm 3025 Ft/m2

12 cm 3423 Ft/m2

14 cm 3820 Ft/m2

15 cm 4019 Ft/m2

16 cm 4219 Ft/m2

18 cm 4617 Ft/m2

20 cm 5015 Ft/m2

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

46
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

ElérhEtőségEk:
E-mail: ertekesites@erdiujsag.plt.hu

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!

23apróhirdetés  | 2017. április 26. |
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Köz éppontban a Föld
Filmvetítéssel, előadásokkal, interaktív biológiashow-
val, bábelőadással és Élő Duna turnéval várta a családo-
kat a Magyar Földrajzi Múzeum a Föld napján. A rendez-
vényen felavatták a múzeum új diorámáját is, amely a 
Duna-part és az érdi magaspart élővilágát mutatja be.

A Föld napi rendezvények 
arra hívják fel a figyelmet, 
hogy ne csak egy napon, ha-
nem az év 365 napján keresz-
tül legyünk környezettuda-
tosak, és tegyünk minél töb-
bet azért, hogy unokáink-
nak, gyermekeinknek élhető 

bolygót adjunk át – hangsú-
lyozta a szombati rendezvé-
nyen Mácsai Anetta igazga-
tóhelyettes. Mint hozzátette: 
nagyon fontosak a nemzet-
közi klímaegyezmények és a 
különféle törvények, de ah-
hoz, hogy ezek működjenek, 

az is kell, hogy a kis közös-
ségek, egyének tegyenek 
azért, hogy Földünk élhető 
legyen.

A múzeum rendezvénye jó 
lépés volt ebben az irányban: 
a gyerekek nemcsak a kör-
nyezettudatos viselkedés 
alapjait sajátíthatták el, ha-
nem rácsodálkozhattak az 
őket körülvevő természet 
szépségeire is. A WWF egy 
életnagyságú, tizenkét me-
zős társasjátékkal érkezett; 
végiglépkedve a pályán és 
megoldva a különféle felada-
tokat, a gyerekek megismer-
hették a Dunát és élővilágát.

Sipos György és felesége 
biológiashow-ja az erdő vilá-
gára nyitott kaput: a gyere-
kek megtudhatták, hogyan 
élnek a pajorok, az énekes-
madarak, melyik Magyaror-
szág legszebb meztelencsi-
gája, miben különbözik egy-
mástól a vadkan és a róka 
szeme, és azt is, milyen 
kagylók találhatók a Duna 
hordalékában, és milyen csi-
gák a magaspart szárazföldi 
területén.

A Sipos család – Sipos 
György és Máté – készítette 

a múzeum új diorámáját is 
(ezt prof. dr. Fűköh Levente 
egyetemi magántanár adta 
át), ami a Duna árterén, il-
letve a magasparton honos 
madarakat, békákat, lepke-
fajokat, bogarakat mutatja 
be. A nagyközönség mada-
rak különböző fészkelési tí-
pusait is megismerheti – 
tudtuk meg Siposné Szigeti 
Annától, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: a dioráma 
nagy segítséget nyújthat 
majd a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokhoz és a kihe-
lyezett tanórákhoz.

A Föld napi programok 
nemcsak a gyerekeknek, ha-
nem a felnőtteknek is szól-
tak, ők az Özönvíz előtt című 
filmet nézhették meg, illetve 
a klímaváltozás hatásairól 
hallgathatták meg Kröel-Du-
lay György, az MTA Ökoló-
giai Kutatóközpont tudomá-
nyos főmunkatársának elő-
adását, majd Zsebeházi 
Gabriella kutató (Országos 
Meteorológiai Szolgálat) be-
szélt a jövő éghajlatának 
vizsgálatáról és arról, mire 
számíthatunk századunk-
ban.  n ÁdÁm Katalin

A múzeum új diorámája a Duna árterén, illetve a magasparton ho-
nos madarakat, békákat, lepkefajokat, bogarakat mutatja be

Sipos György Magyarország legszebb meztelencsigáját is megmutatta
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