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VILLÁMI M

ADÁS-VÉTEL- L
AUTÓKERERESKEDÉSS

4000 Ft-tól0 t- l

1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 277.

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

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

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

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu
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2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

MOST KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!

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

A hallókészülékek segíthetnek.

HALLOTTA-E?

„A gyilkossági helyszín mindenkit nagyon megvisel”
Interjú Kertész Balázs rendőr főtörzsőrmesterrel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 17. szám    2017. május 3.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Het venéves a Kőrösi általános iskola
Fotókiállítással, vetélkedők-

kel, színes programokkal ünne-
pelte 70. születésnapját az Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola. Az ünnepi műsort pénte-
ken tartották; ezen nemcsak a 
diákok és a pedagógusok, hanem 
a korábbi igazgatók, tanárok is 
részt vettek. Az ünnepségen 
Aradszki András országgyűlési 
képviselő, T. Mészáros András 
polgármester és Sárközi Márta 
tankerületi igazgató is felköszön-
tötte az iskolát. T. Mészáros And-
rás azt emelte ki köszöntőjében, 
hogy bár Érd életében – ami het-
ven esztendeje még falu volt, 
majd nagyközséggé, várossá és 
megyei jogú várossá vált – sok 
változás történt, egy dolog nem 
változott: a legfontosabb mindig 
a jövő nemzedéke volt. A kőrösis 
diákok a rendezvény zárásaként, 
a tornacsarnok előtti udvaron pi-
ros lufikat eresztettek szélnek.
� n�19. oldal

Innovatív érdi technológia

Lezárult a vermikomposztálási projekt Érden. Sikerült 
egy olyan technológiát kifejleszteni, amelynek során 
trágyagilisztákkal segítik a komposztálási folyamatot, 
s így a szennyvíziszapot talajjavítóként használhatja a 
mezőgazdaság.  n�3. oldal

Célegyenesben a felújítások

A szakorvosi rendelőt és a tüdőgondozót érintő válto-
zásokról, a Bagoly utcai új háziorvosi rendelő és a Ka-
rolina utcai egészségház építkezéseiről számolt be T. 
Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján.  n�7. oldal

Aranyeső Grúziától Mezőfalváig

Az Érdi Spartacus SC szumósa, Molnár Tamás arany-
érmet nyert a Tbilisziben rendezett Európa-bajnok-
ságon. Amíg a grúz fővárosban folytak a küzdelmek, 
az itthon maradottak Mezőfalváról 8 aranyérmet 
hoztak.  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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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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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

Mitsubishi 2,6kWInverteresklímaberendezés:br. 300.000 Ft helyett190.000 Ft

Központi porszívó
forgalmazás, telepítés

Mitsubi

SALE
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Telefonszám: 06-70/310-8574, 06-20/3359143
e-mail cím: clima@clima.hu

web: www.clima.hu
Bemutatóterem: 1213 Bp. Szent István út 246.

Nyitva tartás: H-P 8:30-16:30

Az akkcciióó aa kkéésszzlleett eerreejjééiigg éérrvvéénnyyeess.
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Szennyvíziszapból talajjavító

Inn ovatív érdi technológia
Lezárult a vermikomposztálási projekt Érden. Tíz hó-
nap alatt sikerült egy olyan komposztálási technológiát 
kifejleszteni, amelynek segítségével a szennyvíziszapot 
talajjavítóként használhatja a mezőgazdaság. Az elért 
eredményeket és a továbblépési lehetőségeket a múlt 
keddi zárókonferencián ismertették a projektben részt 
vevő szervezetek képviselői.

Az érdi projekt keretében 
a kommunális szennyvíz-
iszapok hasznosítási lehető-
ségeinek egyik változatát 
vizsgálták a szakemberek, 
nevezetesen a vermikom-
posztálás és a hagyományos 
komposztálás kombináció-
ját, amelynek során trá-
gyagilisztákkal segítették a 
komposztálási folyamatot.

– A giliszták segítségével 
a szennyvíziszapból olyan 
végtermék jön létre, amely-
nek jobb szerkezete, tulaj-
donságai vannak, mint a ha-
gyományos komposztálás 
során keletkezett anyagnak. 
A gilisztahumuszt elsősor-
ban növényi kultúrák ter-
mesztésére lehet alkalmazni 

– mondta lapunknak a pro-
jektgazda Inno-Water Zrt. 
vezérigazgatója, dr. Szabó 
Anita a projektzáró rendez-
vényen. Mint hangsúlyozta: 
a komposztálást az ősidők 
óta alkalmazzák a mezőgaz-
daságban; a projekt során 
azokat az ősi módszereket 
próbálták most nagyüzemi, 
kontrollált körülmények kö-
zött alkalmazni, amelyek 
korábban jó hatékonysággal 
működtek.

– Nagyon rövid idő állt ren-
delkezésre ennek a kutatási 
feladatnak a végrehajtására, 
mégis előremutató eredmé-
nyek születtek: sikerült olyan 
közeget előállítani, ami a gi-
liszták számára megfelelő 

életkörülményt biztosít. A 
szennyvíziszapból olyan kör-
nyezetbarát termesztő köze-
get sikerült kialakítani, amit 
növénytermesztésnél lehet 
majd alkalmazni – mondta 
lapunknak a szakmai vezető, 
hozzátéve: a technológiát to-
vább kell fejleszteni a nagy-
üzemi alkalmazhatósághoz; 
ebben is megszülettek már a 
kezdeti lépések.

– Megszülettek azok a 
technológiai, üzemeltetési 
utasítások, amelyek az üze-
mi méretben megvalósítható 
technológia alkalmazását 
leírják, ám ezek csak a kez-
deti lépések. A jövő feladata 
a továbbfejlesztés. Részt ve-
szünk további pályázatok-
ban is, hogy tovább tudjuk 
folytatni a munkát, a partne-
rekkel közösen – hangsú-
lyozta Szabó Anita, aki úgy 
ítélte meg: egy-két éven belül 
eljuthatnak arra a szintre, 
hogy nemcsak kis méretben 
lesznek képesek a giliszta-
humusz előállítására, ha-
nem költséghatékony nagy-
üzemi technológiákat tud-
nak alkalmazni.

– Sikerült elérni a pályá-
zat elején kitűzött célokat, 
méghozzá nagyon rövid idő 
alatt. Olyan eredmények 
születtek, amelyek Magyar-
országon egyedülállóak. A 
világon több helyen alkal-
maznak ilyen technológiát; 
ezek részleteit titokban tart-
ják. Hazánkban is volt már 
ilyen kutatás, részben ennek 
eredményeit felhasználva 
fejlesztettük ki a jelenlegi 

technológiát. Tudomásom 
szerint szennyvíziszap ke-
zelésére, ártalmatlanításá-
ra és felhasználására ha-
zánkban nem alkalmaznak 
sehol ilyen technológiát – 
zárta szavait Szabó Anita.

Kovács Péter Barna pro-
jektvezetőtől (Érd és térsége 
Szenny vízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Önkor-
mányzati Társulás) megtud-
hattuk azt is, lényegében 
miből áll ez a technológia:

– Érden napi 20 tonna 
szennyvíziszap keletkezik, 
ami éves szinten 7400 tonnát 
jelent. Ennek körülbelül 18 
százalékos a szárazanyag-
tartalma. A vermikomposz-
tálási technika alkalmazá-

sakor víztelenítésre nincs 
szükség; zöldhulladékot ke-
verünk az iszapba, és így 
komposztáljuk, majd rostál-
juk. Ez a rostált anyag kerül 
a gilisztaágyásokba. Mikro-
elemekben gazdag, enzi-
mekben bőségesen telített, 
jó minőségű talajjavító anya-
got kapunk végeredmény-
ként – avatott be a részletek-
be a projektvezető, akitől 
megtudtuk azt is: egy tonna 
szennyvíziszaphoz körülbe-
lül egy tonna zöldhulladékot 
kevernek (ez utóbbinak jóval 
nagyobb a térfogata, mint a 
szennyvíziszapnak), és eb-
ből 1,2–1,3 tonna gilisztahu-
musz keletkezik.

QQ ÁdÁm Katalin

Az Innovatív vermikomposztálási technológia fejlesztése 
kommunális szennyvíziszap újrahasznosítására elnevezésű 
projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld Ipari In-
nováció program keretében valósult meg, 122,8 millió forin-
tos támogatással. A projekt teljes összege: 130,5 millió forint.
Projektgazda: Inno-Water Zrt., Projektpartnerek: Érd és tér-
sége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormány-
zati Társulás, NIBIO (Norvég Bioökonómiai Kutatóintézet), 
MTA ATK TAKI (Magyar Tudományos Akadémia Agrártudo-
mányi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet).
A projekt fő célja az volt, hogy a jelenleg hulladék státuszú 
anyagot, azaz a szennyvíziszapot biológiai kezelést követő-
en vermikomposzttá alakítsák át, és a kész anyag a hazai 
jogszabályoknak megfelelően talajjavító vagy termelésnö-
velő anyagként hasznosítható legyen.

Dr. Szabó Anita szerint Magyarországon egyedülálló eredmények 
születtek az érdi projektben
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Beszélgetés Kertész Balázs főtörzsőrmesterrel

„Ba lázs úr” szolgálatba megy
Érden gyerekeskedett, s az egykori Széchenyi István – 
ma Érdligeti – Általános Iskolában kezdte a tanulmá-
nyait, Csepelen egy szakközépiskolában folytatta, majd 
úgy döntött, rendőrnek áll. Csaknem egy évtizede Ófalu-
Újfalu körzeti megbízottja, s jórészt az ő szolgálatának 
köszönhető a településrész mai nyugodt közbiztonsága. 
Múlt csütörtökön, Érden elsőként megkapta az Év Rend-
őre Díjat.

n Bálint Edit

– Mióta teljesít szolgálatot 
a testületnél?

– Rendőrként 2008-ban 
kerültem az Érdi Rendőrka-
pitányságra, de gyermekko-
romtól fogva ebben a város-
ban élek. Nagyapámmal 
gyakran jártunk Ófaluba a 
Duna-partra, hogy megles-
sük, hogyan töltik fel a kom-
pot, meg az elhaladó uszá-
lyokat, hajókat számlálgat-
tuk. Aztán egy napon úgy 
hozta a sors, hogy itt lettem 
a körzeti megbízotti iroda 
vezetője. Olyan területet bíz-
tak rám, amelyen akkoriban 
erőteljes bűnözési hullám 
söpört végig. A gyakori la-
kásbetörések, lopások és ga-
rázdaságok, alaposan alá-
ásták a lakosság rendőrök 
iránti bizalmát. Rettegtek a 
bűnözőktől és úgy érezték, 
hogy a rendőrség részéről 
sem kapták meg azt a háttér-
támogatást, amit jogosan el-
vártak. Ilyen körülmények 
között kezdtem el a szolgála-
tomat és az elmúlt évek so-
rán sikerült rendőrökből és 
helyi polgárőrökből egy 
olyan csapatot létrehozni, 
amely hatékonyan felvette a 
harcot a bűnözőkkel szem-
ben és mára sikerült megszi-
lárdítani ezen városrész 
közbiztonságát. Fontos, 
hogy ezzel együtt az ófalusi 
lakosok bizalmát is vissza-
nyertük. Bátran állíthatom, 
hogy mára ismét visszatért a 
gyermekkoromban tapasz-
talt biztonság és nyugalom.

– Sok kisfiú szeretne tűzol-
tó vagy rendőr lenni. Ön is a 
gyermekkori álmát valósí-
totta meg?

– Kivétel lehetek, mert 
kiskoromban még meg sem 
fordult a fejemben, hogy 
rendőr leszek. Ez a gondolat 

inkább már érettségi után 
kezdett foglalkoztatni, de 
még akkor sem a rendőri hi-
vatásra, hanem a honvéd-
ségbe készültem. A szüleim 
azonban túlságosan féltet-
tek a katonai pályától, így az 
ő hatásukra inkább a rend-
őrséget választottam.

– Igen gyorsan látványos 
eredmények születtek Ófalu-
ban. Hogyan sikerült ezt el-
érnie?

– Rengeteg segítséget 
kaptam. Kollégáimmal rend-
szeresen járőröztünk és fo-
kozott ellenőrzéseket tartot-
tunk, s ennek köszönhetően 
egyre több elfogásunk is volt 
a 2010-es években, amikor 
még Érd-Ófalu borzasztóan 
fertőzöttnek számított bűn-
ügyi szempontból. Ám ahogy 
gyarapodott a letartóztatot-
tak száma, úgy csökkent a 
betörések, lopások aránya 
is! Már több mint tízen jog-
erős büntetésüket töltik eb-
ből a városrészből.

– Jóformán megszűntek 
Ófaluban a számottevő bűn-
esetek?

– Igen, érezhetően csök-
kent az elkövetések száma, 
de legalább ennyire fontos, 
hogy a rendőrség is vissza-
nyerte a lakosság bizalmát. 
Korábban ugyanis sokan fé-
lelemben éltek, és ha voltak 
is használható adataik a 
bűncselekményekről, eset-
leg felismerték az elkövető-
ket, nem mertek ezzel kap-
csolatban vallomást tenni. 
Ma már bátrabban segítik a 
munkánkat, hiszen a rend-
őrségnek fontosak azok az 
információk, amelyekről a 
lakosoknak tudomásuk le-
het, mert ezek alapján tud-
juk felderíteni a bűncselek-
ményeket és megfelelően in-
tézkedni. Korábban sokan 

nem mertek tanúskodni, fél-
tek az esetleges következ-
ményektől, az elkövetők 
vagy a családtagjaik bosz-
szújától, de ma már nincs 
okuk ezektől tartani, mert 
látják, hogy a rendőrség je-
len van és teszi a dolgát. 
Nemcsak felderítjük a bűn-
cselekményeket és rács 
mögé juttatjuk az elkövető-
ket, hanem minden erőnkkel 
igyekszünk megvédeni, bár-
miféle retorziótól megóvni a 
törvénytisztelő állampolgá-
rokat. Határozottan állítha-
tom: ma már bíznak ben-
nünk az emberek.

– Nagy kihívás volt önnek 
ez a felelősségteljes megbí-
zatás?

– Igen, de szerencsére 
nem egyedül kellett megbir-
kóznom vele. Rendkívül sok 
segítségem volt a rendőrkol-
légák, a közterület-felügye-
lők és a polgárőrök részéről. 
Nem csak rajtam múlott a si-
ker, hiszen igen komoly csa-
patmunka volt elérni a köz-
biztonságot, de ahhoz, hogy 
ezt ma is élvezhessék az ott 
élők, ugyanúgy kell dolgoz-
nunk, folyamatosan résen 
kell lennünk.

– Miként élte meg, hogy 
szinte azonnal a mély vízbe 
dobták?

– Amikor én a rendőri pá-
lyafutásomat elkezdtem, a 
város kiterjedéséhez és a la-
kosság számához mérten jó-
val kevesebb rendőr teljesí-
tett szolgálatot, mint ameny-
nyi elvárható lett volna. 
Olyannyira kevesen voltunk, 
hogy friss rendőrként, egyes 
időszakokban teljesen egye-
dül kellett ellátnom a járőr-
szolgálatot egész Érden, te-
hát számomra szinte termé-
szetes volt, hogy meg kell 
birkóznom a rám bízott fel-
adattal.

– Ön szerint milyennek 
kell lennie egy jó rendőrnek?

– Legyen mindig tisztá-
ban az aktuális jogszabá-
lyokkal, hiszen kizárólag a 
meghatározott jogszabályi 

háttér mentén intézkedhet. 
Szükséges a megfelelő kiál-
lás, a magabiztosság, amivel 
érvényt szerez mások törvé-
nyes magatartásának. Így 
az intézkedés alá vont sze-
mélyeknek be kell látniuk, 
hogy az ellenszegülésnek 
nincs sem helye, sem esélye. 
Meggyőződésem, hogy en-
nek a szakmának alapköve-
telménye a határozottság és 
a cselekvőképesség, vala-
mint a jó kommunikációs ké-
pesség, hiszen bizonyos 
helyzetekben meg kell tudni 
a szemtanúktól, mi történt, 
vagy adott esetben fel kell 
készíteni az embereket arra, 
mi fog bekövetkezni.

– Abban a városban lett 
körzeti megbízott, ahol so-
kan gyermekként ismerték 
önt. Hogyan fogadták, 
hogy rendőrként tért vissza 
közéjük?

– Fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy az én esetem megle-
hetősen egyedi, hiszen a 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság terü-
letén rengeteg rendőr telje-
sít ma szolgálatot, így itt fo-
lyamatosan szükség van 
utánpótlásra, mert rendsze-
resen rendőrhiánnyal küzd 
ez a térség. Én tehát épp jó-
kor voltam jó helyen. Lehet, 
ha épp az ország másik vé-
gében szerettem volna el-
kezdeni a szolgálatot, azt a 
választ kapom, hogy ott 
most nincs számomra hely. 
Érden viszont nagy szükség 
volt rendőrre, s engem, mint 

helyi lakost, nagy szeretet-
tel és bizalommal fogadott a 
lakosság, s ez megkönnyí-
tette számomra a beillesz-
kedést. A helyismeret és a 
személyes ismeretségek is 
nagyban segítették a mun-
kámat.

– Közel egy évtizede van 
szolgálatban. Nem bánta 
meg, hogy rendőr lett?

– Nem. Maximálisan elé-
gedett vagyok és ennyi ta-
pasztalattal a hátam mögött 
sem döntenék másként, hi-
szen mindig olyan munkahe-
lyet szerettem volna, amely 
nem zár be a négy fal közé, 
fontos számomra a mozgás-
szabadság. Ha nem a fegyve-
res testület mellett döntöt-
tem volna, biztos vagyok 
benne, hogy akkor is olyan 
munkát végeznék, ami nem 
szorít be egy irodába. 
Ugyanakkor azt is tudni 
kell, hogy a fegyveres testü-
leteknél parancsot teljesí-
tünk, s ezt is tudni kell a he-
lyén kezelni, mert nem min-
denki alkalmas rá, hogy ne a 
saját elképzelése és feje után 
menjen, hanem kötött szabá-
lyok szerint dolgozzon. Itt 
„parancs” és „értettem” van! 
Akinek ez nem megy, vagy 
nem ilyennek született, ezt 
képtelen elfogadni és erre 
berendezkedni. Mi kizárólag 
meghatározott jogszabályi 
keretek között tehetjük, tesz-
szük a dolgunkat, maradék-
talanul tisztában kell len-
nünk azzal, mikor, milyen 
helyzetben és miként intéz-
kedhetünk.

„Kiskoromban meg sem fordult a fejemben, hogy rendőr leszek”
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– Vajon a nagypapával a 
Duna-partra járó, széchenyis 
kisdiák sokat változott az 
évek során?

– Rengeteget. Nemcsak 
felnőttem és tapasztalt let-
tem, hanem úgy érzem, a hi-
vatásomnak köszönhetően 
olyan dolgokba is belelátok, 
amit korábban el sem tud-
tam volna képzelni, például 
igazgatásrendészeti, közle-
kedésrendészeti vagy köz-
biztonsági szempontokban, 
amelyekről soha nem gon-
doltam, hogy bármikor kö-
zöm lesz hozzájuk. Körzeti 
megbízottként azonban 
mindegyik területen tájéko-
zottnak, naprakésznek kell 
lennem. Ugyanakkor örülök 
annak is, hogy rengeteg em-
bert megismerhettem a saját 
területemen. Jó érzés, ha si-
kerül a törvényszegő bűnö-
zőket elkapni, mert ez nagy-
ban erősíti a lakosság biz-
tonságérzetét. Ez a környe-
zetben sokak számára öröm, 
ám a törvényszegők nem 
igazán díjazzák. Olykor visz-
szahallom, hogy a törvény-
szegésre hajlamosak tarta-
nak tőlem, figyelmeztetik 
egymást: „Vigyázzatok, ha a 
Balázs úr van szolgálat-
ban!”. Sokan csak így hív-
nak: Balázs úr. Számomra 
ez megtisztelő, mert azt jel-
zi, hogy tisztelik, amit kép-
viselek és elfogadták a sze-
mélyemet.

– Voltak emlékezetes pil-
lanatok az eddigi pályafutá-
sa során?

– Ilyenek szinte naponta 
előfordulnak, hiszen vala-
mennyi eset és intézkedés 

más, kettő egyforma szinte 
sohasem fordul elő. A közel-
múltban a vizsgálati osztály 
munkatársaival részt vet-
tem egy nagy nyomozás-
ban, amelynek eredménye-
ként négy, rablással gyanú-
sított személyt sikerült le-
tartóztatnunk. Kiemelt zsa-
rolási ügyekkel is foglal-
koztunk, de voltak autós ül-
dözéses elfogások, majd-
nem, mint a bűnügyi filmek-
ben! Sőt, az üldözött jármű-
vel nekihajtottak a rendőr-
autónknak és a kollégám-
mal együtt megsérültünk. 
Ercsiből egy lopott gépko-
csival Érd irányába tartot-
tak az elkövetők, mi a szol-
gálati autóban észleltük 
őket, de nem álltak meg, 
hanem elsodorták a rendőr-
ségi járművet. Végül Tárno-
kon összetörték a lopott 
gépkocsit, majd a rendőrség 
elfogta a tolvajokat. Gyak-
ran vannak olyan éles hely-
zetek, amikor nincs idő 
mérlegelésre, azonnal cse-
lekedni kell. Például ingat-
lantüzeknél mi is kivonu-
lunk, így megtörtént, hogy a 
gázpalackot én hoztam ki, 
hogy megelőzzem a robba-
nást. Előfordulnak olyan 
esetek is, amikor életet kell 
menteni. A télen gyakran 
járőröztünk azokon a terü-
leteken, ahol az egyedül élő 
időseket kerestük fel és el-
lenőriztük, be tudnak-e fű-
teni, nem szorulnak-e sür-
gős ellátásra. Százhalom-
batta és Érd közötti agyvér-
zést kapott egy idős bácsi, 
akit épp a járőrkörutunk 
során sikerült megmente-
ni... szóval, sokrétű a mi 
munkánk, de én épp ezért 
szeretem!

– Mi a legnehezebb?

– A baleseti vagy gyilkos-
sági helyszín mindenkit na-
gyon megvisel, nem könnyű 
feldolgozni. Vissza-vissza-
tér a látvány. Legborzasz-
tóbb, ha gyermek sérül meg 
vagy életét veszíti. A bor-
zasztó tragédiák vagy sú-
lyos balesetek helyszíne so-
káig bevésődik az ember 

emlékezetébe, nehéz kitö-
rölni onnan. De bármennyi-
re is nehéz, ezt is muszáj 
feldolgozni, helyén kezelni, 
mert csak így lehet folytatni 
a munkát.

– Önért kik aggódnak?

– Természetesen a szüle-
im, a barátnőm meg a bará-
taim. Mindig kifaggatnak, 
mi történt velem, milyen volt 
a napom, hiszen veszélyek-
kel is rendszeresen szembe 

kell néznünk. Szerencsére, 
sokakat érdekel a sorsom, 
szívesen beszélgetnek róla 
velem. Érdeklik őket a törté-
netek, szívesen hallanak a 
sikeres elfogásokról, az in-
tézkedésekről, hiszen leg-
többen csak filmekben lát-
nak hasonlót. Fel is szoktam 
hívni a figyelmüket arra, 
hogy amit a bűnügyi filmek-
ben látnak, annak nem sok 

vagy alig van köze a valóság-
hoz, a mi jelenünkhöz! Ilyen-
kor csodálkoznak.

– Önt is érdeklik a bűn-
ügyi filmek?

– Igen, de csak azért, 
mert remekül szórakozom 
azon, mennyire távol áll a 
valóságtól, amit a filmekben 
bemutatnak. Persze, a ma-
gyar valóságban korántsem 
úgy működnek a dolgok, 
mint a nyugati krimikben.

– Hogyan viszonyulnak a 
lányok ehhez a hivatáshoz? 
Szeretik a rendőröket?

– Ó, igen! Úgy vélem, a lá-
nyok szeretik a rendőröket, 
imponál nekik az egyenru-
ha, de komolyabbra fordítva 
a szót, egy rendőr életének 
részévé válni mégsem any-
nyira egyszerű és koránt-
sem biztos, hogy mindenki 
képes ezt felvállalni! Alkal-
mazkodni kell ahhoz, hogy a 
rendőr nem csak a hivatali 
munkaidőben végzi a mun-
káját, hanem több műszak-
ban, esetenként akár hajnal-
ban, délben vagy épp éjfélkor 
kell megkezdenie a szolgála-
tot. Máskor meg az ország 
másik végébe vezényelhetik 
határőrszolgálatba. Ezt so-
kan képtelenek elfogadni. 
Nekem azonban van egy 
megértő párom, de nem min-
denki ilyen szerencsés ezzel. 
Persze, olykor az én magán-
életemben is adódnak emiatt 
nehézségek, gyakran nélkü-
lözniük kell vagy sokat ag-
gódik értem a családom.

– Elsőként nyerte el az Év 
Rendőre kitüntető címet. Mi-
lyen érzés?

– Szenzációs! Óriási meg-
tiszteltetés számomra, hogy 
én vagyok az első, aki ebben 
az elismerésben részesülhe-
tett. Ugyanakkor jó érzés 
számomra, hogy ezzel a díj-
jal elismerték nemcsak a sa-
ját munkámat, hanem a 
rendőrség törekvéseit is. En-
gem mindenesetre még jobb 
és eredményesebb munkára 
sarkall, mert a jövőben még 
inkább kötelességem a ki-
tüntetéshez méltón dolgozni.

Kertész Balázs főtörzsőrmester múlt csütörtökön vette át az Év 
Rendőre Díjat T. Mészáros András polgármestertől
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Rendőrt és 

pol gárőrt díjaztak
Kertész Balázs rendőr főtörzsőrmester lett az év rend-
őre. Az elismerést a közgyűlés áprilisi ülésén adták 
át. A közgyűlés jutalmazta Bulik István polgárőrt is, 
aki az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj-
ban részesült.

Az Év Rendőre Díjat Érd 
Megyei Jogú Város Közgyű-
lése 2017-ben alapította, az 
Érdi Rendőrkapitányság-
nál szolgálati jogviszony-
ban álló azon rendőrök elis-
merésére, akik kiemelkedő 
munkájukkal jelentős sze-
repet játszottak a város 
közbiztonsági helyzetének 
javításában, a bűncselek-
mények megelőzésében, 
megakadályozásában, az 
elkövetők elfogásában, il-
letve rendezvények biztosí-
tásában. Az elismeréshez 
járó bronzplakettet Eőry 
Emil képzőművész készí-
tette.

A közgyűlés a rendőrka-
pitány javaslata alapján 
úgy döntött, hogy 2017-ben 
az Év Rendőre Díjat Kertész 
Balázs rendőr főtörzsőr-
mester részére adományoz-
za. Kertész Balázs rendőr 
főtörzsőrmester 2008 óta 
lát el szolgálatot az Érdi 
Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén. 2009 no-
vemberében került kineve-
zésre Óváros és Érdliget 
körzeti megbízottjának. 
Munkáját kiemelkedő szín-
vonalon látja el. A területén 

élő lakossággal, intéz-
ményvezetőkkel, a társ-
szervekkel kiváló kapcso-
latot sikerült kialakítania. 
A területén megrendezésre 
kerülő rendezvények köz-
rendvédelmi biztosításá-
ban minden alkalommal 
aktívan részt vesz. Áldoza-

tos munkájának köszönhe-
tően Ófalu városrészben az 
elmúlt években jelentősen 
javult a közbiztonsági hely-
zet, amely során mind a vá-
rosvezetés, mind a lakos-
ság elismerését kivívta. 
(Kertész Balázzsal készült 
interjúnk a 4–5. oldalon ol-
vasható.)

Az ülésen átadták az Érd 
Közbiztonságáért és Tűz-
biztonságáért Díjat is, amit 
Bulik István polgárőr ka-
pott. Bulik István az Érdi 
Városi Polgárőr Egyesület 
egyik alapító tagja, 1998 
óta polgárőr. Aktív szere-
pet vállal városunk közbiz-
tonságának javításában, 
szabadideje jelentős részét 
erre a munkára áldozza. 
Munkája során kimagasló 
helytállásról tanúskodik: 
évente 800–900 óra szolgá-
latot teljesít. Önzetlen, segí-
tőkész munkájával kivívta 
polgárőr és rendőr járőr 
társai elismerését. Tekin-
télyt parancsoló fellépésé-
vel példamutatóan járul 
hozzá a városi kulturális és 
sportrendezvények köz-
rendvédelmi biztosításá-
hoz. Rendkívüli veszély-

helyzetekben is mindig le-
het rá számítani: pl. a 2013-
as árvízveszély vagy a 
2015-ös viharkárok idején, 
ahol kiemelkedő helytállá-
sával a veszélyhelyzetbe 
kerülő lakosok elismerését 
is kivívta.

QQ NYH

Közgyűlési összefoglaló

Jég csarnok épülhet Érden
Április 27-én tartotta ülését Érd Megyei Jogú Város köz-
gyűlése, amelyen többek között döntöttek az Érdi Sport 
Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között terve-
zett megállapodásról, amelynek eredményeképp jég-
csarnok épülhet Érden. A létesítmény TAO-s pályázat 
keretében épülne az ÉRD Aréna szomszédságában.

A terület rendelkezésre 
áll, így amennyiben a pályá-
zat kedvező elbírálásban ré-
szesül, 2019 őszére-végére 
elkészülhet a jégcsarnok. 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. Erre a területre épülne a 
jégcsarnok is – külön beru-
házásként –, amelynek ter-
vei már előrehaladott álla-
potban vannak. Az elképze-
lések szerint az egyesület 
2017. május 2-ig pályázatot 
nyújt be a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez a jégcsarnok 
mint sportcélú ingatlan fej-
lesztéséhez szükséges TAO-
forrás igénybevétele céljá-
ból. A földhasználati jogért 
cserében a Hargitai Farka-
sok SE vállalja, hogy jégpá-
lyahasználatot biztosít az 
Érdi Sport Kft.-nek hétköz-
napokon 9–10 óra között 1 
óra időtartamra, előzetes 
egyeztetés alapján, az öltöző 
és a mosdó használatával. 
Igény szerint ezen időszak-
ban korcsolyaoktatót is biz-
tosít a használók számára. 
Naptári évente legalább 2 
alkalommal 1 napos rendez-
vényre a csarnokot helyszín-
ként biztosítja 06 és 24 óra 
között. Az egyesület az érdi 

állandó lakosoknak, lakcím-
kártya felmutatása mellett, 
a mindenkori belépődíjból 
egységesen 15% díjkedvez-
ményt is adna.

*
Ingyenesen vagyonkeze-

lésbe adta az Érd, Alispán 
utca 8/A. szám alatti iroda-
házat az önkormányzat az 
Érdi Tankerületi Központ-
nak. A volt Ipartestületi 
székház a Modern Városok 
program forrásából újult 

meg. Hamarosan mintegy 40 
munkatárs fog dolgozni az 
impozánsan felújított, közel 
50 éves épületben.

*
Hamarosan új egészség- 

és szolgáltatóház épül a Ba-
goly utca és a Fehérvári út 
sarkán, amely az érdi 4. 
számú házi gyermekorvosi 
körzetet fogja ellátni. A kör-
zetben több mint egy éve 
nem volt gyermekorvos, 
ezért a közgyűlés pályáza-
tot írt ki annak ellátására. 
A közgyűlés arról is döntött, 
hogy egy éven keresztül 
havi 300 000 Ft összeggel 
támogatja a nyertes pályá-
zót a több mint egy éve be-
töltetlen praxis lecsökkent 
finanszírozásának kiegé-
szítésére. A támogatás esz-
közök, berendezések, mű-
szerek beszerzésére hasz-
nálható fel. A pályázati ha-
táridő lejártát követően, 
2017. március 18-án dr. Neu-
mann Rita Imola gyermek-
orvos nyújtott be kérelmet a 
praxis betöltésére, akit egy-
hangúlag támogatott a kép-
viselő-testület. Dr. Neu-
mann Rita Imola csecsemő- 

és gyermekgyógyász szak-
orvosként szerzett diplomát 
2012-ben. A Magyar Orvosi 
Kamara és a Magyar Gyer-
mekorvosok Társaságának 
tagja. Szakmai tevékenysé-
gét a Gottsegen György Or-
szágos Kardiológiai Intézet 
Gyermekszív központjában 
kezdte, dolgozott a Bethes-
da Gyermekkórházban, 
több kórházban gyermek-
ügyeletet vállalt. Gyermek-
orvosi tevékenységét várha-
tóan 2017. augusztus 1-jén 
tudja megkezdeni Érden.

*
Elfogadták a környezet-

védelmi alap tavalyi évi fel-
használásáról szóló beszá-
molót, a tavalyi évi zár-

számadást, és tájékoztatót 
hallgattak meg a Vízügyi 
Építési Alap 2016. évi fel-
használásáról, valamint a 
2016. évi polgármesteri ke-
ret felhasználásáról, a nem 
pályázat útján nyújtott tá-
mogatásokról.

*
Érd Megyei Jogú Város 

Közgyűlése támogatja, hogy 
„Diósd, Érd és Törökbálint 
Anna-hegy térségi telepü-
lésrészeinek M0 autóúthoz 
való kapcsolódását biztosító 
új csomópont kialakítását 
megalapozó közlekedési 
vizsgálat és a térség egyéb 
közúthálózati problémáira 
javaslat elkészítése” címmel 
közlekedési vizsgálat ké-
szüljön. Diósd polgármeste-
re és a Pest megyei főépítész 
egyeztetést kezdeményezett 
Érd, Törökbálint és Diósd fő-
építészeivel. A megbeszélés 
hangsúlyos eleme volt a Tö-
rökbálint közigazgatási te-
rületére eső M0 Anna-hegyi 
pihenő csomópontosítása, új 
le- és felhajtóággal való ki-
egészítése lehetőségének 
vizsgálata.

QQ NYilas

A képviselők elfogadták az önkormányzat 2016. évi zárszámadását is

A két díjazott, Bulik István és Kertész Balázs  (Fotó: Bálint Edit)
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Cél egyenesben a rendelőfelújítások
A szakorvosi rendelőt és a tüdőgondozót érintő változá-
sokról, a Bagoly utcai új háziorvosi rendelő és a Karolina 
utcai egészségház építkezéseiről számolt be T. Mészá-
ros András múlt szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen 
azt is elmondta, hogy a Pelikán sétány meghosszabbítá-
sát tervezik, egészen az ÉRD Arénáig.

A Modern Városok prog-
ramja keretében megvalósu-
ló egyes beruházások állá-
sáról számolt be múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András.

A polgármester elmondta: 
a város több pontján zajló 
szociális intézményi ellátást 
a jövőben egy helyszínen 
szeretnék megvalósítani, 
egy hatezer négyzetméteres 
területre tervezett épület-
komplexumban, a Topoly 
utcában. Az ehhez kapcsoló-
dó kiviteli tervek már elké-
szültek, rövidesen kezdőd-
het a közbeszerzés, és jövő 
tavasszal várhatóan az épít-
kezés is megindulhat – tette 
hozzá T. Mészáros András, 
hangsúlyozva: a szociális 
szolgáltatások egy helyre 
telepítésétől az üzemelés, a 
működtetés és az ellátás 
színvonalának emelkedését 
várják.

– A Kós szakképző iskola 
kiviteli tervei is elkészültek. A 
közbeszerzés előkészítése ha-
marosan elindul, és remélhe-
tőleg a jövő esztendőre a Mo-
dern Városok program kere-
tén belül a források rendelke-
zésre állnak majd, és el tudjuk 
kezdeni az építkezést – hang-
súlyozta a polgármester.

Az Ercsi úti intézmény át-
alakítása azért is fontos, 
mert az iskola udvarán ke-
resztülmegy majd a meg-
hosszabbított Pelikán sé-
tány, ami a tervek szerint 
egészen az ÉRD Arénáig 
tart majd. Ami a Felső utca 
és az Ercsi út közötti sza-
kaszt illeti, a Pelikán sé-
tány a rendőrség régi épüle-
teinek helyén épül majd 
meg. Két-három éven belül, 
a munkálatok végeztével, a 
sétány összeköti a város-
központot a szabadidőköz-
ponttal.

T. Mészáros András el-
mondta azt is, hogy a Modern 
Városok programja keretén 
belül elkezdődött a leendő 
Bagoly utcai orvosi rendelő 
és a Tárnoki úti óvoda átépí-
tési terveinek engedélyezése. 
A kiviteli munkálatok várha-
tóan a nyár végén elkezdőd-
nek, és a rendelőt, illetve az 
óvodát jövő tavasszal át tud-
ják adni az érdieknek. 

– A Bagoly utcaival befeje-
ződik az érdi háziorvosi ren-
delők felújítása. Az elmúlt 
években minden létesít-
ményre sort tudtunk keríte-
ni: jelenleg zajlik az ófalusi 

rendelő modernizálása is. 
Várhatóan a nyár végén ad-
ják át a Felső–Karolina utca 
sarkán, a szakorvosi rendelő 
melletti egészségházat is: 
ide költöznek majd azok a 
háziorvosok, akik jelenleg a 
Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény régi szár-
nyában rendelnek. A Modern 
Városok programja kereté-
ben e régi szárny újjáépíté-
sére is sor kerül: a jövő esz-
tendőtől mintegy 1,2 milliárd 
forint áll majd rendelkezé-
sünkre, hogy az épületet új-
jáépítsük, és lehetőség sze-
rint a műszerparkot is fel-

újítsuk – tette hozzá T. Mé-
száros András, aki elmondta 
azt is: a gyermekorvosokat 
is szeretnék elköltöztetni a 
szakorvosi rendelő környé-
kére – a pontos helyszínről 
még nem döntöttek.

Mint a polgármester hang-
súlyozta: a háziorvosok ki-
költöztetésével lehetőség 
nyílik arra, hogy a szakor-
vosi rendelőben kapjon he-
lyet a tüdőgondozó, ami je-
lenleg a Hivatalnok utcában 
rendel. Így minden egész-
ségügyi szolgáltatás egy he-
lyen áll majd az érdiek ren-
delkezésére. n ÁdÁm K.

„Ti szteletbeli Rendőr”

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság és a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2017. április 
29-én Dunakeszin rendezte 
meg a Rendőr- és Tűzoltó-
napot, ahol elismerések át-
adására is sor került.

Dr. Mihály István r. dan-
dártábornok a Pest Megyei 
R endőr - fők api t á ny s á g 
„Tiszteletbeli Rendőre” cí-
met adományozta T. Mészá-
ros Andrásnak, Érd Megyei 
Jogú Város polgármesteré-
nek, valamint Gyulay 
Zsoltnak, a Hungaroring 
Sport Zrt. elnök-vezérigaz-

gatójának, akik huzamo-
sabb ideje, magas színvona-
lon végzik a bűnmegelőző és 
támogató tevékenységüket 
a megye közbiztonságának 
javítása érdekében.

A „Tiszteletbeli Rendőr” 
kitüntető címet olyan, köz-
tiszteletben álló, munká-
jukban és hivatásukban ki-
magasló teljesítményt nyúj-
tó személyek kaphatják 
meg, akik nyíltan vállalják 
a rendőrség iránti lojalitá-
sukat és elkötelezettségü-
ket a közrend és a közbiz-
tonság mellett.

Qn B. Hajni

Tót h Tamást köszöntötték
80. születésnapja alkalmá-
ból gratulált T. Mészáros 
András polgármester és Ko-
por Tihamér Fidesz–KDNP-
s önkormányzati képviselő 
Tóth Tamás nyugalmazott 
alpolgármesternek.

Tóth Tamás nyugalma-
zott alpolgármester évtize-
dek óta él Érden, több ciklu-
son keresztül önkormányza-
ti képviselőként, fejlesztési 
tanácsnokként, a Városfej-
lesztési és Műszaki Bizott-
ság elnökeként dolgozott. 
Mint lapunknak elmondta, ő 
maga is többször köszöntött 
fel időseket az önkormány-
zat ajándékcsomagjával.

– Most engem köszöntött 
fel a polgármester úr. Gratu-
láltak a képviselőtársak, a 
hivatal dolgozói, illetve a vá-
rosból még sokan. Ez nagyon 
jólesett – mondta Tóth Ta-
más, aki természetesen né-
pes családja körében is ün-
nepelt.

Három fia, tíz unokája, há-
rom dédunokája van, család-
ja még egy különleges nosz-
talgia-villamosozással is 
meglepte – az idős politikus 
’56 előtt közlekedésmérnök-

nek készült, a forradalom 
után eltanácsolták az egye-
temről, a villamos vasútnál 
dolgozott segédmunkásként, 
és villamost is vezetett.

Születésnapi kívánsága 
pedig annyi: unokái, gyere-
kei legyenek egészségesek, 
ő pedig minél tovább lehes-
sen körükben.

– Amennyire egészségi ál-
lapotom engedi, a város is 
számíthat rám – tette hozzá 
Tóth Tamás, akinek Érdért 
végzett munkáját idén már-
cius 15-én Érd Városáért Ki-
tüntetéssel ismerte el a köz-
gyűlés.

– Tóth Tamás a város köz-
életében nagyon aktívan 
részt vett évtizedeken át. 
Személyesen szerettem vol-
na köszönteni őt születése 
napján. Városunk egyébként 
minden idős ember iránt ki-
fejezi tiszteletét a 80., 90. és 
100. születésnapjuk alkal-
mával átadott időscsomag-
gal – mondta lapunknak T. 
Mészáros András polgár-
mester, akitől megtudtuk azt 
is: Érden közel annyi idős 
ember, mint amennyi gyer-
mek él: mintegy 13–14 ezren 
vannak a nyugdíjas korúak.

Qn Á. K.

Tóth Tamás maga is többször köszöntött fel időseket az önkormány-
zat ajándékcsomagjával

Két-három éven belül a sétány összeköti a városközpontot a szabadidőközponttal  (Fotó: Boros Sándor)

  (Fotó: Boros Sándor)
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Erdős János pécsi szár-
mazású, ma is Baranyában 
elő festőművész, aki azon-
ban több szállal is kötődik az 
Érdi Galéria jellegét, irá-
nyultságát meghatározó mű-
vészekhez, alkotói csopor-
tokhoz. Így a múlt héten nyílt 
tárlata szervesen illeszke-
dik a kiállítóhely tematiká-
jához.

Az 1938-ban született Er-
dős János eredeti szakmája 
szerint építész, aminek ha-
tása fellelhető – különösen 
korábbi korszakaiban – mű-

vészetében, festői és grafi-
kai munkásságának egyik 
forrása az építészet rendje. 
A másik a népművészet tisz-
tasága, ami kimeríthetetlen 
formakincsével és szellemé-
vel vált az alkotói folyamat 
részévé. Mesterei voltak: Bi-
zse János és Martyn Ferenc. 
Korábban tanított grafikát, 
foglalkozott díszlettervezés-
sel, murális és köztéri alko-
tásokat készített, 1975-től 
kiállító művész.

Ő maga így fogalmazott 
művészetéről néhány évvel 

ezelőtt: „az izmusok átvétele 
helyett csak az lehet szuve-
rén európai alkotó, aki min-
dent elölről kezd, és a saját 
kultúrájára alapozza művé-
szetének szemléletét. Para-
dox módon dániai tanul-
mányutam során döbbentem 
rá arra, hogy amit csinálok, 
attól lesz európai, ha ma-
gyar gyökerekből táplálko-
zik. S lám, ősi bútordara-
bunk, az ácsolt láda, a szu-
szék faragásai vagy a mán-
gorló lapickák meg a hímes 
kapatisztítók geometrikus 
ornamentikája pontosan be-
leillett kompozícióim sajátos 
rendjébe”.

Erdős János szeret „elölröl 
kezdeni”, azaz kísérletezni 
technikákkal, kifejezési mó-
dokkal, ahogy ez kiderült No-
votny Tihamér művészeti 
író – aki egy 2015-ben megje-
lent monográfiában dolgozta 
föl Erdős művészetét – meg-
nyitójából, amiben végigka-
lauzolt minket a művész al-
kotói korszakain, amelyek az 
itt látható munkákig vezet-
tek. Szólt arról a vonalakat 
alkalmazó technikáról, ami-
nek eredményei voltak a kép-
zelt és képzettársított szub-

Az  Út és az Erény könyvének árnyékfoltjai

Erdős János tárlata május 20-ig tekinthető meg az Érdi Galériában

Az „esendő” ember
A tánc világnapja alkalmá-
ból a múlt héten Markó 
Iván volt a Zenei klub ven-
dége a Csuka Zoltán Zenei 
Könyvtárban.

A könyvtár gyorsan meg-
telt, sokan voltak kíváncsiak 
Markó Iván Kossuth-díjas 
táncművészre. Rögtön az 
első történetek között kide-
rült, hogy csak harmadjára 
vették fel az Állami Balettin-
tézetbe. Az első két alkalom-
mal kézen fogva vezették 
vissza az anyjához, hogy kö-
zöljék vele, a gyermeke al-
kalmatlan a táncművészet-
re. Ám az ifjú Markó har-
madszor is nekifutott, és ez 
alkalommal fel is vették.

A tánc az élete, a nagy sze-
relme, ahogy ő fogalmaz. Hi-
ába az óriási szakmai sike-
rek, a nemzetközi elismert-
ség, mégis esendő embernek 
tartja magát. Személyes hit-
vallását ebben a mondatban 
foglalja össze, a könyve is 
ezzel a passzussal kezdődik: 
„Az igazság és az ítélet a Jó-
istené, nekünk esendő embe-
reknek egy lehetőségünk 
van, az őszinteség.”

Élete fontos pillanatai 
közé nem csak a táncban el-
ért eredményeit sorolja, for-
dulópontként jelöli meg a 
feleségével való megismer-
kedését is. A világhírt a Bé-
jart-féle Tűzmadár szerepé-
vel érte el. Ezt is a feleségé-
nek köszönheti – meséli, 
mert ő volt az, aki elvitte 
Brüsszelbe, ahol egy tánc-
fesztiválon Maurice Béjart 
francia koreográfus, az éra 
egyik legjobbjának előadá-
sát nézték meg, és ahol 
maga is találkozhatott Bé-
jartal, aki azonnal lecsapott 
a magyar fiúra.

Persze előbb még meg kel-
lett egyezni az Operaház 
igazgatójával is, de sikerült 
üzletet kötniük. Béjart meg-
kapta Markót, cserébe el-
hozta a Tűzmadarat Ma-
gyarországra. A francia ko-
reográfus mellett valóban 
nemzetközi hírnévre tett 
szert, a kritikusok 1974-ben 
beválasztották a világ tíz 
legjobb táncosa közé. 1979-
ben mégis hazatért és meg-
alapította a Győri Balettet, 
qmelynek társulata az Álla-
mi Balettintézet végzős di-
ákjaiból került ki.

QQ Meliska Fanni

Markó Ivánnal Lehotka Ildikó beszélgetett

SUV HÉT: MÁJUS 8-13.

METÁLFÉNY AJÁNDÉKBA A SUV HÉTEN!**

PEUGEOT 2008 SUV
Akár 3 590 000 Ft-tól használtautó-

beszámítással*

peugeot.hu

A Peugeot 2008 kombinált átlagfogyasztása: 3,9-5,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-135 g/km.

*Jelen ajánlat a 2017. április 1-től június 30-ig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén,
amennyiben az új Peugeot 2008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 3 590 000 Ft
indulóár a Peugeot 2008 Access 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt
és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft.
fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-
márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot-peta.hu honlapot!
**2017. május 8. és 13. között minden új Peugeot 2008 modellhez metálfényt adunk ajándékba, amennyiben az ügyfél 2017.
május 8. és 13. között új Peugeot 2008 modellre adásvételi szerződést kötött és a vásárlás használtautó-beszámítással történt
valamelyik magyarországi, hivatalos Peugeot-márkakereskedésben. A ajándék metálfény készpénzre nem váltható, teszt- és
használtautó vásárlására nem vonatkozik. A jelen akció más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illuszt-
ráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a
kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakeres-
kedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot-peta.hu honlapot!

ÚJ PEUGEOT 2008 SUV

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK,
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620
www.peta.hu
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jektív tájképek. Beszélt a tus 
sajátos alkalmazásáról és a 
festett táblaképek ciklusáról, 
hogy végül eljusson a tárla-
ton látható munkákig:

„Mintha valamiféle esz-
szenciális és artisztikus ja-
páni vagy kínai világ kelne 
itt életre a munkákon. De a 
dolog fordítva is igaz! Mint-
ha a pannon Zók (a művész 
jelenlegi lakhelye) keltette 
környezeti élmények oltód-
nának bele a Távol-Kelet 
messzi jelenéseinek asszoci-
ációs rezdüléseibe az igen 
finoman, kulturáltan és tisz-
telettel kezelt vásznakon. 
(…) Itt minden olyan, mintha 
megroggyant karám- és ke-
rítésdarabok, hajdani esz-
köz voltukat elrejteni igyek-
vő ósdi szerszámok, öreg és 
kajla gémeskutak, rozsdáso-
dó kovácsoltvas alkatré-
szek, égre meredő kiszáradt 
fák, dombívekre rakódott 
várfalmeszesedések, völ-
gyekbe csúszó roskatag ház-
falak, ütött-kopott ajtók és 
ablakok, deszkáikat lengető 
düledező ólak és kukorica-
górék megszenesedett szilu-
ettjei írnának egy vég nélkü-
li mintha-történetet. (…) A 

földből ég lesz, a levegőég-
ben pára- és ködfoltok kép-
ződnek, a felhők vészjósló 
komor füstként gomolyog-
nak, és feleselnek a hétszín 
árnyalatú fehér fénnyel, ahol 
soha sincs este, mert min-
den, mintha csak napközben 
volna. Örök reggelben, dél-
ben és alkonyatban zajlik, 
telik az idő, és lassú feloldó-
dásra ítélt sötét életgyöke-
rekké, fekete verőerekké, 
szurkos telérekké formáló-
dik minden életjelenség eb-
ben az Erdős-féle antropo-
gén és topográfiai térben. Az 
ég örökébe íródó vonalpász-
maszerű kormos martok, 
partok és meredélyek, szik-
lák, földhátak és völgységek, 
bürük, pallók és kötelékek, 

mintha drámai módon átélt 
és átszemélyesített kalligra-
fikus árnyékfoltjai és átira-
tai lennének a Lao-ce-féle 
Tao Te Kingnek, Az Út és az 
Erény könyvének. Tudniil-
lik: ’Az ember a földet követi, 
/ a föld az eget követi, / az ég 
az útat követi, / az út önnön 
rendjét követi’”.

Szintézisnek nevezte No-
votny Tihamér a látottakat, 
letisztult, kevés, de hatásos 
színnel megfestett elégikus 
összegzésnek, ami magá-
ban foglalja a művész hitval-
lását is egyben: „azt hiszem, 
ma jobb képet csináltam, 
mint tegnap, de gyengébbet 
annál, amit majd holnap al-
kotok”.

QQ –p–

Az  Út és az Erény könyvének árnyékfoltjai

Mintha valamiféle esszenciális és artisztikus japáni vagy kínai világ 
kelne itt életre

Kolozsvártól Göteborgon át Érdig

Erd ei kunyhók nagyvárosi fényben
Hazajöttem címmel nyílt meg Kajtár László képzőmű-
vész első érdi egyéni kiállítása a Parkvárosi Közösségi 
Házban. A több mint negyven alkotást bemutató tárlat 
részben retrospektív, részben az utóbbi esztendők ter-
mését tárja az érdeklődők elé.

A Poly-Art Képzőművé-
szek Érdi Közössége és a 
Szociális Gondozó Központ 
együttműködésének köszön-
hetően ebben az évben im-
már a negyedik önálló kiállí-
tásnak adhatott otthont a 
Parkvárosi Közösségi Ház 
rendezvényterme. Ezúttal a 
Svédországból városunkba 
települt erdélyi származású 
Kajtár László mutatkozott 
be. A Kolozsvárról harminc-
négy évesen nyugatra mene-
külő fiatalember Svédor-
szágban lelte meg a boldogu-
lását, ahol évtizedekig 
gyógy pedagógusként dolgo-
zott, majd úgy döntött, hogy 
a nyugdíjas éveit feleségével 
az oldalán magyarok között, 
illetve „otthon-itthon” sze-
retné eltölteni, s egy „svéd-
csavarral” mégsem szülő-
földjükre tértek vissza, ha-
nem az anyaországba, Érdre 
költöztek.

Mint azt az alkotót bemu-
tató, Somfai István vezette 
beszélgetésből megtudhat-
tuk, Kajtár László ötvös-
mester édesapjától örökölte 
művészi tehetségét, amit 
pedagógusi hivatása mellett 
sem hagyott szunnyadni. 
Szabadidejében nemcsak 
festett, hanem – a fémdom-
borművek készítésétől a 
textilfestésen át az alkal-
mazott grafikáig és a kari-
katúráig – a képzőművészet 
számos műfajában kipró-
bálta magát. Svédország-
ban főként csoportos kiállí-
tásokon, így többek között 
Stockholmban a Magyar 
Házban, valamint számos 
alkalommal Göteborgban is 
szerepelt munkáival.

Első érdi önálló kiállítását 
Majorné Bániczki Julian-
na művésztanár nyitotta 
meg. Kiemelte: a kiállítóte-
rembe lépve azonnal megra-

gadja a figyelmün-
ket a legtüzesebb 
őszi színekkel fes-
tett, egy zenei ese-
ményre készített 
plakátterv, amely-
ben az alkotó a 
Himnusz sorait is 
elrejtette. Festmé-
nyeiben elhozta ne-
künk a svéd erdők 
kristálytiszta hide-
gét és különleges 
színeit is, de a kö-
zelmúltban meg-
festette ennek ma-
gyarországi válto-
zatát is: a kelleme-
sen meleg, simoga-
tó erdőt, az érdi 
Czabai-kertben.

Az érzelmek ki-
fejezése az emberi alakjai-
ban is tetten érhető: meg-
csodálhatjuk a csillogó ke-
leti nőt, a csodálatos és 
megközelíthetetlen Madon-
nát, meg az érzéki vágyako-
zást sugalló lepkekönnyű 
balerinát. Erdei kicsi kuny-
hók bújnak meg a hegyek 
ölelésében, de mellettük jól 
megférnek a nagyvárosi fé-

nyek is, ahogyan a mi emlé-
keinkben is él valahol mé-
lyen egy parányi templom-
belső csendje vagy a szántó-
földek végtelenbe nyúló 
szépsége – mondta a kiállí-
tást értékelő beszédében a 
művésztanár.

S ha már Poly-Art, a vers és 
a zene sem hiányozhatott az 
ünnepi megnyitóról. Az IRKA 

pár tagja, a szintén erdélyi 
származású Fazekas Major 
Gizella, Szabó Aida, Wulca-
no és Tarnócziné Barabás 
Irén saját költeményével kö-
szöntötte Kajtár Lászlót és a 
nagyérdeműt, Szigeti Eszter 
dalai pedig Varga Zoltán kí-
séretében a jó hangulatról 
gondoskodtak.

QQ Bálint Edit

Kajtár László festményeiben elhozta nekünk a svéd erdők kristálytiszta hidegét 
és különleges színeit
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Nyugdíjasok 

Ki  Mit Tud? találkozója
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Taná-
csa az Érden élő nyugdíjasok számára Ki Mit Tud? 
találkozót hirdet. A Ki Mit Tud? célja a hagyományőr-
zés, a kulturális és közösségi kapcsolatok ápolása a 
nyugdíjas korosztály tagjai között.

Várják mindazokat a 
nyugdíjasokat és nyugdí-
jasklubokat, baráti társa-
ságokat, akik közösségben 
szívesen mondanak verset, 
énekelnek vagy táncolnak, 
esetleg rövidebb egyéb 
színpadi produkcióval ké-
szülnének.

A találkozó helyszíne a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ (Érd, Alsó u. 
9.), időpontja 2017. má-
jus 26., péntek 14 óra.

Jelentkezni a je-
lentkezési lap leadá-
sával személyesen, 
postai úton vagy e-
mailben lehet 2017. 
május 19-ig.

A jelentkezés limi-
tált, a szervezőknek 
csak az első 25 pro-
dukciót áll módjuk-
ban befogadni!

Az alábbi kategóri-
ákban várják a jelent-

kezéseket: Ének (népdal, 
magyar nóta, operett stb.); 
Vers- és prózamondás; 
Tánc; Egyéb színpadi pro-
dukció.

Információ és bővebb fel-
világosítás kérhető Czin-
derné Tassi Beátától a 06-
23-365-490/114-es telefon-
számon vagy a tassi.beata@
szepesmk.hu e-mail címen.

A t éma az utcán hever!
Illetve a témák mellett azok a kortárs művészeti alkotá-
sok, amelyek a street art jegyében születnek. És persze 
ezek nem is annyira hevernek, sokkal inkább a házfala-
kon díszelegnek, kizárólag művészi céllal.

A magyarul – ugyan soha-
sem használt, de nagyjából 
– utcaművészetként fordít-
ható street art az urbánus 
képzőművészet részeként 
jelent meg a 90-es években. 
Az alkotók a galériák zárt 
világából az utcára vitték 
művészetüket, sajátos mon-
danivalójukat.

A Szepes Gyula Művelődé-
si Központ az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzattal karöltve 
hirdette meg alkotói pályá-
zatát street art témakörben 
mindazok számára, akik 
kedvet és elhivatottságot 

éreznek a műfajjal kapcso-
latban, van mondanivalójuk 
egyénileg vagy csapatban.

Hogy mi a célja egy közté-
ri művészeti rendezvénnyel 
a szervezőknek? Egyrész-

ről bemutatni, hogy a kor-
társ művészet ezen sajátos 
ága része lehet az utcakép-
nek. Másrészt a street art 
napjaink izgalmas és inno-
vatív stílusirányzata, inten-
zív mondanivalójával elgon-
dolkodtat, szemet gyönyör-
ködtet és öltözteti a csupasz 
falakat. Visszafoglal egy 
szeletet a reklámok uralta 
térből, ha csak egy pillanat-
ra is, megpróbál kiszakíta-
ni minket a fogyasztói tár-

sadalom irányított, zárt vi-
lágából.

Mindez élőben is látható 
lesz bárki számára, aki má-
jus 13-án ellátogat Érd főteré-
re és a sétányra. A fő attrak-
ció persze az élő faldekorálás 
lesz, ahol a „fogyasztói társa-
dalom szemben a közösség és 
kapcsolatok” témakörben 
pályázott résztvevők közül a 

szakmai zsűri által legjobb-
nak ítélt alkotások élőben is 
létrejönnek a kb. 3x2 méteres 
faldarabokon.

Mialatt a versenyzők fes-
tenek, kísérőprogramként 
DJ-k, extrém biciklis bemu-
tatók és különleges zenei 
produkciók színesítik az  
amúgy is sokszínű progra-
mot. A nap zárásaként és 
betetőzéseként a népszerű 
Hősök hip-hop formáció ad 
élő koncertet.

PROGRAM
Élő festés 10 órától!
Színpadi programok: DJ 
Hanzee, DJ Slanki, DJ Fu
ture, Vinyl Warriorz, Hősök.
Egyéb programok: Par
kour Show, Beatbox Show, 
BreakDance Show, Flat
land BMX bemutató.

Lépjen be az Ügyfélkapura
ellenőrizze az bevallását,
és ajánlja fel
adója 1+1%-át
a civil szervezetek,
alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek
támogatására.

1 KATTINTÁS,
2 FONTOS ÜGY
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil:

0620/983-5948
E-mail:

info@bauvill.com

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

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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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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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
Bíró András vers-és prózamondó-
verseny
7–18 éves diákok számára. Jelentkezni 
május 8-ig személyesen vagy e-mailben 
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu címen 
lehet
Május 10-én, szerdán 14 órakor
Baba-mama börze
Május 13-án, szombaton 9–12 óráig

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
Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető május 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
Május 7-én, vasárnap 7 órától
VITALITÁS KLUB
A fontosabb akupunktúrás pontok 
és azok használata
Előadó Makai József
Május 8-án, hétfőn 17 órakor
DUNA-ART FOTÓKLUB
Képértékelés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 9-én, kedden 17 órakor
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Kora tavasz Mexikóban 2017
Előadó Varga Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 11-én, csütörtökön 17 órakor

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
CSILLAGÁSZATI KLUB
Napórák és a Lázár-térkép
Dr. Plihál Katalin előadása
Május 8-án, hétfőn 19 órakor

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
A Sátorkőpusztai-barlang
Lieber Tamás előadása
Május 9-én, kedden 17 órakor
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

GYERMEKKÖNYVTÁR
Gyermeknapi zsákbamacska
Május hónapban

FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madárzene
Madarak és fák napja
Május hónapban

IDEGEN NYELV
Angol társalgási klub
Olyan beszélgetőpartnereket várunk, akik 
már rendelkeznek némi angol nyelvtu-
dással, és a kommunikációs készségüket 
szeretnék fejleszteni
Május 8-án, hétfőn 18–19.30 óra

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

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett 
INGYENES a beiratkozás. 

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

TÁRLAT
Erdős János festőművész kiállítása
Megtekinthető május 20-ig
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Május 8., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–Budapest Honvéd MFA II
21:40 Élő örökségünk 9/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  Bibliai szabadegyetem    

44/90. rész
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

Május 2., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Santa Diver 1. rész
20:55 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Érd–Győri AUDI ETO KC (ismétlés)
23:00  Műábránd
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Május 3., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

45/90. rész
21:00  Közvetítés Érd Megyei jogú Város 

Önkormányzati Közgyűléséről
 (ismétlés)
23:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
 0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

Május 4., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 97. rész
20:00   A 2016–2017. évi női kézilabda-

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

Május 5., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 97. rész
20:00 Műábránd
20:20 50 éves a Lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny

22:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:05 Mozgás
 sportmagazin
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó
  0:05 Tűzijáték

Május 6., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 73. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00  Közvetítés Érd Megyei jogú Város 

Önkormányzati Közgyűléséről
 (ismétlés)
23:40  Bibliai szabadegyetem    

45/90. rész
  0:40 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
1:10 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 50 éves a Lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny
23:15 Vámos Miklós beszélgetős műsora
  0:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
  0:35 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  1:05 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

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

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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pénzügyi ügyintézőmunkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: pénzügyi feladatok
elvégzésében való közreműködés, ezzel
kapcsolatos részfeladatok elvégzése, a
hitelesített beérkező és kimenő számlák
nyilvántartása, a kötelezettségvállalás
nyilvántartása. Pénztár helyettesi
teendők ellátása. Kimenő, bemenő
számlák adattartalmának ellenőrzése.
Kiadott előlegek nyilvántartásának
vezetése. Statisztikák, jelentések,
adatgyűjtések elkészítésében történő
részvétel. Tárgyi eszköz analitika
kezelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:

• középiskola/gimnázium, középfokú
szakirányú iskolai végzettség és/
vagy középfokú szakképzettség
(pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ,
képesített könyvelő;

• magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• emelt szintű szakképesítés,

mérlegképes könyvelő
szakképezettség,

• államháztartás területén szerzett,
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: szakmai önéletrajz,
motivációs levél, iskolai végzettséget
igazoló bizonyítványmásolat, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
hozzájárulási nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 19. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23
520 362-os 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:
1/433/2017, valamint a munkakör
megnevezését: pénzügyi ügyintéző;

• 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 kitöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők
személyes meghallgatáson vesznek
részt. Azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 22.
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humánpolitikai ügyintézőmunkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: az intézet
dolgozóival kapcsolatos bér és
munkaerő gazdálkodás. Belépésekkel,
kilépésekkel, adózással, havi
bérszámfejtéssel kapcsolatos teendők
elvégzése a Magyar Államkincstár
számfejtő rendszerének (KIRA)
segítségével. Munkaerő toborzás,
kiválasztás, pályázatok kiírása,
kezelése. Közfoglalkoztatással
kapcsolatos ügyintézés.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium,

személyügyi szervező, személyügyi
gazdálkodó és fejlesztő (OKJ),
középfokú munkaügyi-, bérügyi-,
társadalombiztosítási szakképesítés;

• államháztartási területen szerzett,
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

• 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 19. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja:
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ - Érd címére történő
megküldésével (2030 Érd, Emma utca
7.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/434/2017,
valamint a munkakör megnevezését:
humánpolitikai ügyintéző;
• 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 kitöltése
kizárólag a megjelölt végzettségekkel
lehetséges. Az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt.
Azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek maradéktalanul
megfelel.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 22.
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Felhívás
pedagógusoknak adományozható

ÉRD KÖZNEVELÉSÉÉRT DÍJRA
Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és alkotó pedagógus közössé-
geknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai 
és intézeti oktató-nevelő munka és a tehetséggondozás területén, illetve magas 
fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és 
hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában.

A díjazott személyére, a díjazandó közösségre bárki javaslatot tehet, aki a ja-
vasolt személy vagy közösség tevékenységét közvetlenül ismeri. A javaslatot 
írásban kell megtenni.

Az Érd Közneveléséért Díj odaítélésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Köznevelési és Művelődési Bizottsága tesz javaslatot a beérkezett jelölések 
alapján. A díj adományozásáról a Bizottság javaslata szerint Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése dönt.

Az Érd Közneveléséért Díj a pedagógusnap alkalmából kerül átadásra.

A jelöléseket a következő címre kell benyújtani: Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.

A jelölések benyújtási határideje: 2017. május 15.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Felhívás
ÉRD EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJRA

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) Önkormányzati 
rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az Érd Egészségügyéért 
Díj adományozható a város egészségügyi ellátása érdekében 
kiemelkedő tevékenységet végző orvosnak, gyógyszerésznek, 
ápoló- és kisegítő személyzetnek, valamint példaértékű munkát 
végző közösségnek.
Az Érd Egészségügyéért Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a 
Közgyűlés a Bizottság javaslata szerint dönt. A díj átadására a 
Közgyűlés júniusi ülésén kerül sor.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára kell benyújtani. 
(Érd, Alsó utca 3. fsz.)
Benyújtási határidő: 2017. május 15.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSRA

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező A-Híd Zrt. lakossági 
tájékoztatást tart, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Helyszín: Polgárok Háza díszterem (2030, Érd Alsó u.1–3.)
Időpont: 2017. május 29. 18.00 óra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közlekedésfejlesztési koncepciójában 
az 1990-es évek óta szerepel a Szent István utca tengelyében, a 30. és 40. számú 
vasútvonalak felett közúti felüljárók építésével, a csatlakozó utak építésével, 
felújításával egy újvárosi közlekedési tengely megvalósítása. A beruházás IKOP 
támogatásból, a NIF Zrt., mint Megbízó és az A-Híd Zrt., mint Kivitelező között 
létrejött vállalkozási szerződés keretében valósul meg.
•	 Megújul a Szent István út Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca közötti szakasza.
•	 Új útszakasz létesül a Rákóczi Ferenc utca és a Hivatalnok utca között a Szent 

István út meghosszabbításaként az Elöljáró utcába bekötve. Ennek részét 
képezi két új hídszerkezet építése a 30-as vasútvonal és a 40-es vasútvonal 
fölött, megkönnyítve az átjutást a vasútvonalakon.

•	 Megújul az Elöljáró utca.
•	 Az útfelújítás része a szükséges közművek kiváltása, cseréje, a terület rendezése.
Kivitelező: A-Híd Zrt.
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket a panasziroda.erd@hid.hu e-mail címre 
várjuk.
További információ: www.facebook.com/nifzrt
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Pályázati felhívás

SPORT ÉS IFJÚSÁGI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Sport és Ifjúsági 
Bizottsága pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazgatási terü
letén működő civil szervezetek 
részére.
A Sport és Ifjúsági Keretre pályáz
hatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják megoldani:
•	 ifjúsági korosztály számára 

legalább havi rendszerességgel 
közösségi összejövetelek, 
klubok programjainak 
szervezése;

•	 ifjúsági és gyermeksport
rendezvények szervezése, 

versenyeken való részvétel;
•	 szorgalmi időszakon kívüli 

programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szünidei 
stb.);

•	 gyermek és ifjúsági táborok 
szervezése, azokon való 
részvétel;

•	 fogyatékkal élők részére 
szervezett sport és szabadidős 
rendezvények megtartása.

A pályázat benyújtható: szemé
lyesen ügyfélfogadási időben Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján (Érd, 
Budai út 8. fsz.), ügyfélfogadási 
időn kívül az Ügyfélszolgálati 

Irodára (Érd, Alsó u. 3. fszt.), vagy 
postai úton Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Humán 
Irodájának (2030 Érd, Alsó u. 1., 
Pf. 31.) címezve. A pályázatot egy 
példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra kérjük 
ráírni: „Sport és Ifjúsági Keret 
pályázat”.
A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása meg
található az alábbi linken: http://
erdmost.hu/2017/04/24/palyazat
sportesifjusagikeretre/

Sport és Ifjúsági Bizottság

Pályázati felhívás

KULTURÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága pályá
zatot hirdet az önkormányzat 
közigaz gatási területén működő 
civil szer vezetek részére.
A Kulturális Keretre pályázhat
nak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felso
rolt feladatokat kívánják meg
oldani:
•	 Érd Megyei Jogú Városban 

hagyománnyal bíró vagy 
hagyományteremtő céllal 
megvalósuló fesztiválok, 
rendezvények szervezése 

vagy azokhoz való aktív 
kapcsolódás;

•	 Érd Megyei Jogú Városban 
kulturális, művészeti 
események, kiállítások 
rendezése, kiadványok 
készítése;

•	 nemzetiségi, kisebbségi 
hagyományőrző programok, 
események rendezése;

•	 oktatási, nevelési célú 
városi rendezvények vagy 
rendezvénysorozatok 
szervezése és lebonyolítása.

A pályázatot személyesen a Pol
gármesteri Hivatal Ügyfélszol

gálati Irodájára (Polgárok Háza, 
Alsó u. 3., fsz.) lehet benyújtani, 
vagy postai úton a Humán 
Irodának címezve (Polgármes
teri Hivatal, Humán Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1.), zárt borítékban. 
A borítékra kérjük ráírni: „Kultu
rális Keret pályázat”.
A pályázatok benyújtási 
határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása 
megtalálható az alábbi linken: 
erdmost.hu/2017/04/24/palya
zatkulturaliskeretre/

Köznevelési és  
Művelődési Bizottság

Pályázati felhívás

TER MÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkor
mányzat közigazgatási terüle
tén működő civil szervezetek ré
szére.
A Természet és Környezetvédel
mi Keretre pályázhatnak mind
azon civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt felada
tokat kívánják megoldani:
•	 természeti és épített 

környezet megóvását, 

ápolását, gazdagítását, 
fejlesztését szolgáló 
programok szervezése;

•	 parlagfűmentesítési akciók 
szervezése;

•	 környezetvédelmi 
célú nevelési, oktatási 
programok szervezése, 
kiadványok készítése.

A pályázatot személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél
szolgálati Irodájára (Érd, Alsó 
u. 3. fszt. 1.) vagy postai úton 
a Lakosságszolgálati Irodának 
címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) 

lehet benyújtani, zárt boríték

ban. A borítékra kérjük ráírni: 

„Természet és Környezetvédel

mi Keret 2017.”

A pályázatok benyújtási 

határideje: 2017. május 24.

A pályázat részletes kiírása 

megtalálható az alábbi linken: 

erdmost.hu/2017/04/25/palya

zattermeszeteskornyezetve

delmikeretre/

Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottság

Pályázati felhívás

EGÉSZSÉGÜGYI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
Az Egészségügyi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közössé
gek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, 

javítását célzó programok megvalósítása;
•	 egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség

ellenes, valamint prevenciós, szemléletmódváltást elősegítő programok 
rendezése, illetve azokon való részvétel.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd Alsó 
u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A 
borítékra kérjük, írják rá: Egészségügyi Keret pályázat.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:  
erdmost.hu/2017/04/24/palyazategeszsegugyikeretre/

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati felhívás

SZOCIÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbi
akban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 a szociális ellátás alanyainak életminőségjavítását, szociálisan hátrányos 

helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, 
akciók megvalósítására;

•	 a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, 
ilyen rendezvényeken való részvételre.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd Alsó 
u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A 
borítékra kérjük, írják rá: Szociális Keret pályázat
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:  
erdmost.hu/2017/04/24/palyazatszocialiskeretre/

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati felhívás

KÖZRENDVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közrendvédelmi Bizottsága pá
lyázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés 

fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében 
szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro
dájára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Városrendésze
ti Csoportnak címezve (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet 
benyújtani, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi 
Keret pályázat”.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:
erdmost.hu/2017/04/26/palyazatkozrendvedelmikeretre/

Közrendvédelmi Bizottság



Júl. 3 - 7 4 - 8 évesek
Júl. 10 - 14 4 - 8 évesek
Júl. 17 - 21 4 - 8 évesek
Júl. 24 - 28 4 - 8 évesek (póthét!!!)

Aug. 7 - 11 9 - 12 évesek
Aug. 14 - 18 12 évtől felfelé (Tinihét)
Aug. 28 - szept. 1 Sulira hangoló 6 éves kortól

Angol nyelvi táboraink külföldi tanárokkal!
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PAR TNERSÉGI EGYEZTETÉS
Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

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) előírásai 

alapján megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó 

Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését. A településrendezés 

területét érintő új arculatformáló dokumentum készítéséről szóló 

tájékoztató a város honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/

kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod helyen érhető el.

A dokumentum készítése során az érintett lakosság, társadalmi 

rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében a 

Kormányrendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester 

a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről 

tájékoztatja a partnereket.

A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, 

értesítésük 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 

értékének, melyek fennmaradásához ragaszkodik, és 

melyek továbbfejlesztését szorgalmazza leginkább?

•	 Melyek azok a településképben megjelenő negatív 

sajátosságok, melyeket megszüntetni, felszámolni, 

vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretné?

•	 Melyek azok az övezetek, szektorok a városon 

belül, melyekben önálló karakterjegyeket, helyi 

sajátosságokat vél felfedezni, amelyeket a város 

közösségi mentális térképe megkülönböztet 

egymástól?

•	 Tud-e olyan konkrét épületet, épületegyüttest 

említeni (pontos cím, hely meghatározásával), mely 

példaértékű a településképben való megjelenés, 

természetes 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.

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András

polgármester

A T AVASZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK GYŰJTÉSI ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti bontásban, a 
járatok érkezését megelőző lapszámban 
közli.

2017. MÁJUS 13.
Arany J. u; Bagoly köz; Bagoly u; Báthory 

I. u; Berzsenyi D. u; Bethlen G. u; Bibic u; 
Bíró u; Bölömbika u; Cankó u; Cinke u; Csa-
logány u; Csér u; Csíz u; Csóka u; Damjanich 
J. u; Daru u; Deák F. u; Délibáb u; Díjnok u; 
Dobó I. u; Ellenőr u; Elnök u; Előadó u; Elöl-
járó u; Ercsi út; Erkel F. u; Eszperantó tér; 
Fácán köz; Fácán u; Fajd u; Fecske u; Fehér-
vári út; Feketesas u; Ferenc u; Fogoly u; Fü-
lemüle u; Fürj u; Gábor u; Gárdonyi G. u; 
Gellért u; Gém u; Gépíró u; Gereben u; Ger-
gely u; Géza u; Gólya u; Gondnok u; Gyakor-
nok u; György u; Győző köz; Gyula u; Haris 
u; Harkály u; Hattyú u; Héja u; Hírnök u; 
Hivatalnok u; Holló tér; Holló u; Huba u; Hu-
nor u; Hunyadi J. u; Imre u; Intéző u; Írnok u; 
István u; János u; Jegyző u; Jenő u; Jókai u; 

József tér; Kakukk u; Kálmán u; Kanári u; 
Kánya u; Károly u; Karvaly u; Kelemen u; 
Kende u; Képviselő u; Keselyű u; Keve u; Kó-
csag u; Kond u; Koppány u; Kossuth L. u; 
Könyvelő u; Könyves K. u; László u; Liszt F. 
u; Lóránd u; Madách I. u; Martinovics I. u; 
Mátyás K. u; Mérnök u; Mikes K. u; Miklós u; 
Mikszáth K. u; Munkácsy M. u; Nagy L. u; 
Orvos u; Ölyv u; Pacsirta u; Pál u; Papagáj u; 
Páva u; Pelikán u; Péter u; Petőfi S. u; Pin-
tyőke u; Rákóczi F. u; Ruca u; Sándor u; Sár-
garigó u; Sas u; Seregély u; Sirály u; Sólyom 
u; Stiglinc u; Szabadság tér; Szajkó u; Sza-
lonka u; Szárcsa u; Szarka u; Széchenyi tér; 
Szent István u; Szent László tér; Taksony u; 
Tanár u; Tanácsos u; Technikus u; Tervező 
u; Thököly I. u; Tisztviselő u; Titkár u; Tol-
mács u; Tollnok u; Tompa u; Tóni Csapás u; 
Töhötöm u; Tudós u; Turul u; Túzok u; 
Ügyész u; Ügyvivő u; Vadkacsa u; Vadlúd u; 
Varjú u; Velencei út; Vércse u; Vince u; Vö-
csök u; Vörösmarty M. u; Zámori u; Zoltán u; 
Zrínyi M. u; Zsolt u.

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

Az elmúlt időszakban
egymást követték

a terrortámadások Európában.
Ennek ellenére Brüsszel
kényszeríteni akarja

Magyarországot, hogy az illegális
bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen
Magyarország?

2.
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TISZTA OTTHON GYORSAN
ÉS EGYSZERŰEN?
Minden nálunk vásárolt
laminált padló* mellé

tisztítószert
adunk ajándékba .
*Min. 15 m2 vásárlása esetén.

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

2030 Érd, Budafoki út 14.
23/375-833

www.hubertparketta.hu

Legyél túl gyorsan
a tavaszi nagytakar ításon ,
és élvezd az együtt töltött
pillanatokat a családdal !
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Ligeti-napok
Mi mit tudunk! diákgálá-
val nyílt meg a Ligeti-na-
pok rendezvénysorozata 
április 24-én.

Péntekig többféle prog-
rammal várták a gyereke-
ket a Túr utcai és a Diósdi 
úti épületben: Nyelvünkben 
élünk komplex anyanyelvi 
tankerületi csapatverseny, 
természettudományi komp-
lex tankerületi csapatver-
seny, távirányítós autók 
versenye, papírgyűjtés a 
Föld napja jegyében, és a 
gyerekek munkáiból ké-
szült kiállítás szerepelt a 
Ligeti-napok programjai 
között.

Mint Vargáné Balogh 
Erika igazgatónőtől meg-
tudtuk, az iskolások zenés, 
táncos és irodalmi produk-
cióit felvonultató gálát ne-
gyedik alkalommal rendez-
ték meg a Szepes Gyula 
Művelődési Központban, 
idén először nyitó és nem 
záró programként.

– Azok a tehetséges tanu-
lóink léptek színpadra, 
akik valamilyen helyi vagy 

országos versenyen siker-
rel szerepeltek, de készül-
tek osztályprodukciók kife-
jezetten erre az alkalomra 
is – tette hozzá Vargáné 
Balogh Erika, kiemelve: 
fontosnak tartották, hogy 
tehetséges tanulóik bemu-
tatkozzanak, és a diákok 
lássák egymás előadását, 
munkáját.

Azok a gyerekek, akik 
különféle országos verse-
nyeken szerepelnek, most 
annak örültek, hogy saját 
iskolájuk, diáktársaik előtt 
is bemutatkozhatnak, mint 
például harmadikos Alícia, 
aki ikertestvérével, Kari-
nával együtt a Sway Sport-

táncegyesület versenyzője. 
Ő például nem izgult a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont színpadán, nem úgy, 
mint azok az ötödikesek, 
akik egy Mátyás király-tör-
ténetet adtak elő; mint az 
egyik szereplő mosolyogva 
megjegyezte: nagyon izgult 
ugyan, de a színpadon áll-
ni, szerepelni nagyon nagy 
élmény volt.

QQ Á. K.

Az ötödikesek egy Mátyás király-történetet adtak elő

Kevesebb a véradó
Ötvenen adtak vért pénte-

ken az ÉRD Arénában. Az 
Érdi Vöröskereszt nagyon 
elégedett az eredménnyel: 
mint Janzsó Mónika terüle-
ti munkatárstól megtudtuk, 
az áprilisi második érdi vér-
adást pont ötven főre ter-
vezték.

Érden pár éve még 150–
200-an jöttek el egy-egy vér-
adásra, ám mára jelentősen 
megcsappant a véradói 
kedv. Április 7-én a 66 ezer 
érdi lakosból csupán 39 
adott vért. Április utolsó, bo-
rongós péntekén viszont öt-
venkilencen jöttek el az 
ÉRD Arénába, és közülük 
ötvenen adhattak is vért – 
tudtuk meg Janzsó Móniká-

tól, aki kérdé-
sünkre elmond-
ta azt is: Érden 
jel lemzően a 
hölgyek vannak 
többségben a 
véradások al-
kalmával.

Aki eljön, az 
általában rend-
szeres véradó, 
mint az Érden 
dolgozó János is 
(képünkön), aki a sorkato-
nai szolgálat alatt szokott 
hozzá a rendszeres vér-
adáshoz.  Mint mondta, ő 
maga még sose szorult vér-
re, de szeret segíteni máso-
kon, és ha ideje engedi, eljön 
minden érdi véradásra.

A véradásokat Érden min-
dig pénteki napokon tartják, 
legközelebb várhatóan június-
ban lesz ilyen alkalom. Érde-
mes figyelni az Érdi Vöröske-
reszt közösségi oldalát, ahol 
mindig tájékoztatnak a követ-
kező időpontokról. Q ÁdÁm K.

A Földért énekeltek
A Marianum iskola is csat-

lakozott az Énekelj a Föl-
dért! akcióhoz, amelynek 
keretében a világ 27 orszá-
gában több mint 122 ezer 
magyar ember egy időben 
elénekelt dallal hívta fel a fi-
gyelmet a környezetvédelem 
fontosságára.

Gyújts egy gyertyát a Föl-
dért – énekelték a Maria-
num Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Isko-
la első és második osztá-
lyos diákjai (képünkön) áp-
rilis 21-én. A gyerekek nem-
csak a Föld napján, hanem 
az április 24–28. között 
megrendezett fenntartható-
sági témahét keretében is 
előadták a dalt. Ezekben a 
napokban a tanórák közép-

pontjában a környezetvéde-
lem állt.

– A katolikus hithez hozzá-
tartozik, hogy a teremtett vi-
lág védelmére odafigyeljünk. 
A Szentatya már évekkel ez-
előtt felhívta a figyelmet en-
nek fontosságára – hangsú-
lyozta lapunknak Takácsné 
Tóth Noémi, az iskola igaz-
gatója, hozzátéve: ebben az 
öt napban különböző környe-

zetvédelmi témákkal foglal-
koztak a diákok a különféle 
tanórákon – és nemcsak bio-
lógia-, környezetismeret- 
vagy fizikaórán, hanem 
nyelv- vagy épp technika-
órán is. A felső tagozatosok a 
környezettudatos életmód-
dal, természeti kincseinkkel, 
az alsósok az állatok szere-
tetével, védelmével foglal-
koztak kiemelten. Q Á. K.
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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
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11,5 kg háztartási PB 4000.- Ft/db
23 kg ipari PB 7500.- Ft/db
Motorikus gáz 10,5 kg 4850.- Ft/db

Megrendelés: 8:00 - 18:00
INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL

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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Het  venéves a Kőrösi
Fotókiállítással, vetélkedőkkel, színes programokkal 
ünnepelte hetvenedik születésnapját az Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola. Az ünnepi műsort pén-
teken tartották; ezen nemcsak a diákok és a pedagógu-
sok, hanem a korábbi igazgatók, tanárok is részt vettek. 
Az ünnepségen Aradszki András országgyűlési képvi-
selő, T. Mészáros András polgármester és Sárközi Már-
ta tankerületi igazgató is felköszöntötte az iskolát.

Közel ezer diák, valamint 
jelenlegi és volt pedagógu-
sok, igazgatók, szülők és 
meghívott vendégek ünne-
pelték együtt pénteken a Kő-
rösi iskola hetvenedik szüle-
tésnapját. Az iskola torna-
csarnokában tartott rendez-
vényen egyaránt felléptek 
volt és jelenlegi diákok, 
hangszeres, énekes, táncos 
produkciókkal. A jelenlévők 
megismerkedhettek az isko-
la történetével, és felelevení-
tettek pár mókás történetet 
is a diákság életéből.

A gyerekek által adott ün-
nepi műsor után került sor a 
felnőttek köszöntőire. Elő-
ször dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselő 
méltatta a hetvenesztendős 
intézményt, hangsúlyozva: 
az iskola tanítja és neveli a 
gyerekeket, és az itt tanulók 
emellett hazafias nevelést is 
kapnak, nemzetben, felelős-
ségben gondolkodó fiatalok 
kerülnek ki innen.

– A hetvenéves hagyo-
mányra alapozva ebben az 
iskolában alkotóerőre képes 

tudást adnak a diákoknak. 
Kívánom, hogy ez tovább 
folytatódjon – hangsúlyozta 
Aradszki András.

T. Mészáros András pol-
gármester azt emelte ki kö-
szöntőjében, hogy bár Érd 
életében – ami hetven esz-
tendeje még falu volt, majd 
nagyközséggé, várossá és 
megyei jogú várossá vált – 
sok változás történt, egy do-
log nem változott: a legfonto-
sabb mindig a jövő nemzedé-
ke volt.

– Ez jellemző most is a vá-
ros fejlesztésére, irányításá-
ra – hangsúlyozta T. Mészá-
ros András, hozzáfűzve: a 
Modern Városok programjá-
ban két gimnáziumot, két 
általános iskolát és két óvo-
dát építenek meg pár eszten-
dő alatt. Így az érdi általá-
nos iskolában végző diákok 

helyben tanulhat-
nak tovább.

Sárközi Márta, 
az Érdi Tankerületi 
Központ igazgatója 
köszöntőjében így 
fogalmazott: „az is-
kola az a törzs, 
amely az emberiség 
közös tudásának 
gyökeréből átadja a 
szellemi táplálékot 
a jövő generáció-
nak”, új, minőségi 
közösség i életet 
nyújt a felnövekvő 
g yerekeknek, és 
azok a láncok, ame-
lyek ekkor köttet-
nek, nem szakad-
nak el. Ezért nagyon 
fontos olyan hellyé 

tenni az iskolát, ahová a ta-
nuló és a tanár mindennap 
szívesen jön. Minden gyerek 
megérdemel egy elégedett 
pedagógust – idézte a mon-
dást a tankerületi igazgató.

Maitz Ferenc, az iskola 
igazgatója lapunknak arról 
beszélt: bár hetvenéves in-
tézményről van szó, új uta-
kat szeretnének keresni, hi-
szen a változó világ arra 
ösztönzi a pedagógusokat, 
hogy új programokat valósít-
sanak meg, új tárgyi környe-
zetben. Mint ünnepi köszön-
tőjében is kiemelte: nagyon 
büszke a Kőrösi iskolára, a 
tantestületre, a tanulókra, 
hiszen iskolájuk nekik kö-
szönheti jó hírét. Az iskola 
további fejlődése érdekében 
az igazgató fontosnak tartja 
az épület bővítését. Szeret-
nék gazdagítani informati-
kai eszközeiket és szélesíte-
ni a művészeti nevelést is – 
ismertette elképzeléseiket 
Maitz Ferenc.

A kőrösis diákok egy szép 
gesztussal zárták az ünnepi 

rendezvényt: a tornacsar-
nok előtti udvaron számta-
lan piros lufit eresztettek 
szélnek.

A Kőrösi iskolába öröm-
mel jönnek vissza a régi diá-
kok is.

– A Kőrösi iskoláról a ze-
nei tanítás jut eszembe, illet-
ve a kórus, amiben énekel-
tem. Végig támogattak en-
gem az utamon – mondta Ki-
rály Ádám, a Weiner Leó 
Zeneművészeti Szakközép-
iskola végzős diákja, aki 
Bartók Román népi táncok 
című művéből adott elő egy 
részletet zongorán.

A szintén fellépő Avis 
Cantrix leánykar egyik tag-
ja, Éva, pedig így fogalma-
zott:

– Nagyon szerettem ide 
járni. 2014-ben ballagtam el, 
és ma is visszajárok, hiszen 
tagja vagyok a leánykarnak, 
több, mára már szintén vég-
zett társammal együtt. Így 
őrzöm az itt szerzett zenei 
kultúrát is – tette hozzá.

QQ ÁdÁm Katalin

Az Avis Cantrix leánykar. Vezényel Rápli Györgyi

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő is méltatta a hetvenesztendős 
intézményt
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Ara nyeső Grúziától Mezőfalváig
Az Érdi Spartacus SC szumósa, Molnár Tamás aranyér-
met nyert a Grúzia fővárosában, Tbilisziben rendezett 
Európa-bajnokságon.

Az Érdi Spartacus életé-
ben ez a hétvége a leghúzó-
sabbak közé tartozott – fo-
galmazott az egyesület köz-
leménye.

Az érdiek hét sportolója 
vett részt a grúziai konti-
nensviadalon, miután Pata-
ki Sámuelnek sérülés miatt 
le kellett mondania a sze-
replést. Az április 22. és 24. 
között rendezett szumó Eu-
rópa-bajnokságon Molnár 
Tamás lett az U21-es kor-
osztály győztese, de mellet-
te U23-ban bronzérmesként 
zárt, csapattársai közül Ko-
vács Bence az U21-eseknél 
szerzett egy ezüstérmet, 
míg Buzás Patrik és Ta-
más Patrik egyaránt har-
madik helyen végzett súly-

csoportjában. Az U23-asok-
nál Nagy Péter is a dobogó 
legalsó fokára állhatott, míg 
Délceg József a pontszerző, 
ötödik helyen végzett. Az 
egyéni versenyek mellett a 
fiúválogatott csapatbronz-
érmes lett Molnár Tamással 
és Délceg Józseffel a sorai-
ban.

Amíg a grúz fővárosban 
folytak a küzdelmek, az itt-
hon maradottak sem lustál-
kodtak. Az egyesület birkó-
zói Mezőfalván vettek részt a 
területi bajnokságon, ahon-
nan tizenhat érmet hoztak – 
nyolc arany-, két ezüst- és 
hat bronzérmet. A diák I. és 
II. korcsoportos, valamint 
serdülő területi viadalokról 
lehet az országos bajnoksá-

gon való indulásra jogot sze-
rezni.

Az érdiek részéről Bori 
Richárd, Gazsi Máté, Gye-
nes Bence, Hermann Nor-
bert és Narancsik Bence a 
diák II. korosztályban 
aranyérmes lett, míg Kaszás 
Lilla a fiúk között verse-
nyezve szerezte meg a máso-
dik helyet, mint ahogy a 
bronzérmesként végző test-
vére, Elza is. Krokavecz Má-
tyás ezüst-, Bákai Ferenc 
pedig bronzéremnek örülhe-
tett, valamint Finta Patrik 
egy ötödik helyet hozott még.

A diák I.-ben Karcagi Dem-
jén Zoltán révén lett aranyér-
mese az érdieknek, valamint 
Krausz István és Feik Lázár 
is harmadik lett. A serdülők 
között Nagy Gergely és Ned-
vig Máté is a dobogó legma-
gasabb fokára állhatott, vala-
mint Madarassy Zoltán és 

Finta Vivien is harmadik he-
lyet szerzett.

Ami a folytatást illeti, az 
érdiektől Mezei Dárius 
megszerezte az indulási jo-

got, így ott lesz a belgrádi 
serdülő Európa-bajnoksá-
gon, ahová másodikként ju-
tott ki.

QQ Domi

DARTS

Nyá rra betábláznak
Július elsején és másodikán az ÉRD Aréna ad otthont 
az országos egyéni dartsbajnokságnak, valamint a 
Winmau Masters kvalifikációs versenynek.

Az Érdi Darts Club, az 
Érdi Cápák a Fogócska 
SE-n belül két éve létrejött 
szakosztály, amely nagy 
terveket szövöget, s Gyár-
fás István tájékoztatása 
szerint a célok között szere-
pel, hogy a még csak szak-
osztályként működő csapat 
önálló egyesületté váljon. A 
gárda vezetői az elmúlt he-
tekben tárgyalást folytat-
tak a Magyar Dartsszövet-
séggel, illetve az ÉRD Aré-
na vezetésével. Utóbbival 
meg is állapodtak, s a ter-
vek szerint a sportcsarnok 
emeleti büféjénél tizenegy 
táblán tarthatnak edzése-
ket – természetesen csak 
akkor, amikor a létesít-
ményben nincs egyéb ren-
dezvény.

– Eltelt két év, de nekünk 
a jövő még csak most kez-
dődik, mert hatalmas dön-
téseket kell meghozni – 
mondta Gyárfás István, aki 
hozzátette, a csapat májusi 
gyűlésén dönt arról, hogy 
önállósodjon-e a szakosz-
tály, esetleg egy másik 
egyesület berkein belül 
„alakuljon újjá”.

A klubvezető tájékozta-
tott arról, hogy július else-

jén az ÉRD Arénában ren-
dezik az országos egyéni 
bajnokságot, ahol kb. 40–50 
táblán zajlanak majd a küz-
delmek, valamint másodi-
kán a csarnok birkózóter-
mében tartják a Winmau 
Masters magyar kvalifiká-
ciós tornáját, ahol indulási 
jogot lehet szerezni a londo-
ni főeseményre.

Gyárfás István informá-
ciói szerint a viadalra az 
érdi versenyen a férfiaknál 
az első négy, a nőknél az 
első két helyezett szerez-
het jogot az indulásra, to-
vábbá elmondta, hogy a ki-
utazáshoz és a versenyzés-
hez a sportoló támogatást 
kap a szövetségtől, illetve 
az esemény névadó szpon-
zorától.

Az országos egyéni baj-
nokságon az egyesületek 
versenyzői indulhatnak, de 
az Érdi Cápák tervei között 
szerepel, hogy a hagyomá-
nyosan a profi világbajnok-
ság után megrendezett 
amatőr kupát is az ÉRD 
Arénában rendeznék, ezen 
a versenyen pedig az elmúlt 
években több ezer verseny-
ző vett részt.

QQ D.B.

LABDARÚGÁS

Hiányoznak a gólok
A vendég érdi csapat vezetőedzője, Limperger Zsolt ne-
héz mérkőzésre számított a masszív védelemmel ren-
delkező, de ennek ellenére a kiesés ellen küzdő Hévíz 
csapata ellen. A hazaiak tavasszal szépen gyűjtik a 
pontjaikat, míg az Érd a gólokkal rendre adós marad.

Nem estek egymásnak a 
csapatok a találkozó kezde-
tén. Óvatosan játszva, in-
kább mezőnyben adogatva 
igyekeztek az ellenfél kapu-
ját megközelíteni. A hazai 
csapat támadásaiban egy 
kicsivel több volt a veszély, 
de így is közel fél órát kellett 
várni az első kapura lövés-
re, amelyet a hazai csatár 
eresztett meg, igaz, a labda 
a kapu mellett hagyta el a 
játékteret. A vendég érdiek 
túl kényelmesen, körülmé-
nyesen passzolgattak a me-
zőnyben, így lehetőséget 
adva a hévízi védelem ren-
deződésére és az érdi be-
adások hárítására. Ennek 
alapján nem volt meglepe-
tés, hogy az érdi csapat ka-
put eltaláló lövés nélkül zár-
ta az első félidőt.

A második játékrészben 
egy egészen más szemléletű 
érdi csapatot láthattak a 
szurkolók. A vendégek azon-
nal magukhoz ragadták a 
kezdeményezést és a kapu-
jukhoz szegezték a hazai csa-
patot. A nagy fölény ellenére 
sem sikerült a jól záró hévízi 
védelmet feltörni és a kapu 
előtt gólhelyzetet kialakítani, 
így az átlövések kaptak na-
gyobb szerepet az érdi játéko-
sok részéről. A várt eredmény 
azonban így is elmaradt. 
Azokból a helyzetekből, ame-
lyekből korábban Melczer Vil-
mos vagy Kelemen Patrik 
nagyszerű találatokat ért el, 
most próbálkozásaikat vagy a 
kapus hárította, vagy labdá-
juk a kaput elkerülve hagyta 
el a játékteret. A hazai játéko-
sok a találkozó utolsó percei-

ben rádöbbenve, hogy a dön-
tetlen nem sokat segít a ki-
esés elkerülésében a 86. perc-
ben először átlépve a saját 
térfelüket váratlanul kontrát 
vezettek, melyet az érdi véde-
lem biztosan hárított. A talál-
kozó hosszabbításában egy 
újabb kontránál azonban a 
szerencse már az érdiek olda-
lán volt. A meccs talán egyet-
len igazi gólhelyzetét Pola-
reczki Roland hagyta ki, mi-
vel lövése a kapufát találta el.

Joggal bosszankodott 
Limperger Zsolt, az érdi 
csapat vezetőedzője, hogy 
már nem az első találkozón 
játszottak óriási mezőnyfö-
lényben és birtokolták lénye-
gesen többet a labdát ellen-
feleinknél, a kaputól 16–20 
méterre pedig elfogy a tudo-
mány és fölényüket nem 
tudják gólra, gólokra válta-
ni. A hátralévő öt fordulóban 
ennél lényegesen eredmé-
nyesebben kell játszani ah-
hoz, ha már a bajnoki címért 
lépéshátrányba kerültek az 
ETO FC Győrrel szemben, a 
második helyezést azért be-
biztosítsák.

A 30. fordulóban, május 
7-én, vasárnap 17.30-kor a 
Budapest Honvéd-MFA II. 
csapatát fogadja az Érdi VSE 
az Ercsi úti Sporttelepen.

 Q Harmat Jenő

A szumó Eb-győztes Molnár Tamás a dobogó legfelső fokán 
 (Fotó: Érdi Spartacus SC)

Hévíz SK–Érdi VSE 0-0
Hévíz, 200 néző Vezette: Mód I.
Érdi VSE: Kertész F. – Ország (Balázsovics, a szünetben), Csi-
szár, Bozsoki, Pintér N. – Melczer, Kónya, Pallagi (Zsivóczky, 
62.) – Gyurácz B., Tárkányi, Kelemen (Palásthy, 81.). Vezető-
edző: Limperger Zsolt.
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A k obrák diadala
Közel kétszáz kisiskolás játszhatott tétmérkőzéseken 
múlt hétfőn a Suli Kézilabda Utánpótlás Program 
(SKUP) keretein belül az ÉRD Aréna parkettjén.

Az ÉRD Arénában kialakí-
tott 4 pályán 16 ötletes fantá-
zianévvel ellátott együttes 
vetélkedett egy időben, és 
összesen negyvennyolc mér-
kőzésen léptek pályára a 
csapatok. Ebben a korosz-
tályban még csak 5–5 me-
zőnyjátékos lehet egyszerre 
a pályán a 10 perces mérkő-
zéseken. A találkozók sza-
bályosságát természetesen 
játékvezetők biztosították, 
akik az ÉRD utánpótláscsa-

patainak játékosaiból kerül-
tek ki, és saját tapasztalata-
ikon kívül a „Rózsaszín síp” 
akciónak köszönhetően ko-
moly rutinnal és tudással 
rendelkeznek a bírói feladat-
körrel kapcsolatosan. A har-
madik osztályos fiúk verse-
nyét végül az Érdligeti Álta-
lános Iskola Ligeti kobrák 
formációja nyerte (képün-
kön), megelőzve a százha-
lombattai Aranycsapatot és 
a Ligeti sárkányokat.

 (Fotó: handballerd.hu/DénesBalázs)

KÉZILABDA

Tel jesen eltérő félidők
Ha csak az első tizennyolc-húsz percet kellene jellemez-
ni az ÉRD–Győri Audi ETO KC mérkőzésen a hazaiak 
szempontjából, akkor azt mondanánk: álom. Ha viszont 
a következő negyvenet, akkor azt, hogy rémálom. Mert-
hogy Szabó Edina együttese a 18. percben még 13–10-re 
vezetett, ám a folytatásban az esélyesebb fordított és 
magabiztos, 34–23-as győzelmet aratott.

Annak ellenére, hogy a 
meccs első gólját Eduarda 
Amorim szerezte, majd Mi-
reya González találatára 
Nora Mörk válaszolt, a mér-
kőzés elején az ÉRD volt kez-
deményezőbb és tanítanivaló 
játékkal, gyors gólokkal vil-
lámrajtot véve 4–2-re fordí-
tott. Ezt követően egy három-
gólos szériával visszavette az 
előnyt a Rába-parti csapat, de 

az ÉRD ellenállhatatlan volt. 
Katarina Krpezs-Slezák hat 
gólja mellett Klivinyi Kinga, 
Kisfaludy Anett és Andjela 
Bulatovics is eredményes 
volt, de hiába a 13–10-es hazai 
előny, a Győr kb. másfél perc 
leforgása alatt egyenlített. 
Majd az első játékrész utolsó 
tíz percét 3–1-re nyerte, így 
kétgólos előnnyel vonulhatott 
szünetre.

A fordulás után az ÉRD 
nem találta a rést, így Gör-
bicz Anitáék tizenhárom 
perc alatt egy 8–3-as etap-
pal lezárták a meccset (17–
24). A hajrában sem a védé-
sek, sem a befejezések nem 
sikerültek, legalábbis hazai 
oldalon, a vendégeknek min-
den bejött, s végül magabiz-
tos, 34–23-as győzelmet 
könyvelhettek el.

– Az első félidőben úgy ját-
szottunk, ahogy tudunk: jó 
volt a védekezés és gyors gó-
lokból eredményesek tud-
tunk lenni. Viszont a máso-
dik félidőben a védekezé-
sünk nem úgy sikerült, tá-
madásban pedig az öt egyes 
védekezéssel nem tudtunk 
mit kezdeni, pontatlanok vol-
tunk, sok labdát eladtunk, 
így a Győr ellen nem lehet 
játszani, így nincs esélyünk. 
Az első félidőre büszkék le-
hetünk – értékelt Klivinyi 
Kinga.

– Gratulálok a Győrnek és 
sok sikert kívánunk nekik a 
final fourban, reméljük, a 
végső győzelmet is meg tud-

ják szerezni. Tudtuk, hogy 
nehéz dolgunk lesz, mi is ké-
szültünk arra, hogy megne-
hezítsük a Győr dolgát, sőt, 
szoros mérkőzésben re-
ménykedtünk. Számomra 
érthetetlen, hogy az első fél-
idő utolsó öt percében mitől 
vesztettük el a fonalat, hi-
szen három góllal is vezet-
tünk, aztán ezt hamar lead-
tuk. Hogy ennek a fáradtság 
vagy a figyelmetlenség az 
oka, az az elemzésből kide-
rül. A második félidőben 

nem vagyok elégedett a csa-
pattal. Gondolom, ők sem 
magukkal. Nem tudtunk va-
lódi ellenállást kifejteni, ez 
leginkább a védekezésün-
kön látszott. Az első negyed-
órában nem faultoltunk 
egyáltalán, nulla kontakttal 
játszottunk. Úgy ma már 
nem lehet kézilabdázni és 
sajnos elöl azt a kevés hely-
zetet is kihagytuk. Ma eny-
nyire futotta – nyilatkozta 
Szabó Edina.

QQ Domonkos Bálint

ÉRD–GYŐRI AUDI ETO KC  23–34 (14–16)
ÉRD Aréna, 2300 néző. V: Bíró, Kiss O.
Gólszerzők: Krpezs 8, Klivinyi 5, M. González, Kisfaludy, Sza-
bó L., Signaté 2–2, A. Bulatovics, Kiss N. 1–1.

Signaté és Szabó marad
Az ÉRD női kézilabdacsapata hivatalos oldalán tudatta, 
hogy a csapat harminckét éves balátlövője, Mariama Signaté 
a következő szezonban is Szabó Edina együttesét erősíti. 
Signaté mellett az idén érettségiző 19 éves Szabó Laura pro-
fi játékosként folytatja. A klub saját nevelésű játékosa 2010-
ben lépett először pályára az ÉRD színeiben, majd a korosz-
tályos csapatokat végigjárva 2015 nyarán csatlakozott a fel-
nőttekhez.

Most kevésnek bizonyult Katarina Krpezs-Slezák 8 gólja a csordultig 
megtelt Arénában  (Fotó: handballerd.hu/DénesBalázs)



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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

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

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő

megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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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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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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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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- ÁTLAGOSAN 20%-OS BÉREMELÉS (MIN. ALAPBÉR: 165.000,-)
- MUNKÁBAÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ 35.000,-)
- KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (40%)
- KAFETÉRIAMÁRAPRÓBAIDŐ ALATT IS (NETTÓ 18.000,-)
- INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
- ÚJ MUNKATÁRSAJÁNLÁSI PROGRAM
- EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK
- HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG
- ÚJ TARGONCÁS KARRIERPROGRAM!
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
- HOSSZÚTÁVÚ, MEGBÍZHATÓ MUNKAHELY
- HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS
- BELÉPÉS ESETÉN MEGFIZETJÜKAFELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN
KELETKEZETT UTAZÁSI KÖLTSÉGEKET!!
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A pozícióban
elérhető

legmagasabb havi

bruttó fizetés:

233.325 Ft

(heti 30 órában
)
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KeressenNálunk többet
Maradjon több szabadideje – Nekünk ez fontos!
Jó hangulatú, stabil csapatunkba 10 raktári dolgozó kollégát keresünk
fizikai munkára nappali műszakban napi 5 és 6 órában, biatorbágyi raktárunkba.
Az új kolléga feladatai:
• kartonok raklapra való összepakolása

A csapatunkba azokat várjuk, akik:
• pontosak
• megbízhatóak
• hosszú távra terveznek
• jó munkakörnyezetre vágynak

Amit, mi adunk Önöknek:
• bruttó 163.313 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb

fizetés 194.438 Ft napi 5 órás műszakban
• bruttó 195.975 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb

fizetés 233.325 Ft napi 6 órás műszakban
• munkába járási költség támogatása
• + havi 3.500 Ft Erzsébet-utalvány a napi 5 órás műszakban

és + 4.000 Ft Erzsébet-utalvány a napi 6 órás műszakban
• egyéb ingyenes juttatások
• állandó műszakok: 6:00-11:30 (napi 5 órában), 12:00 – 17.30 (napi 5 órában) és 12:00 – 18.30

(napi 6 órában)
• ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJ)
• összetartó stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség.

Várjuk az ALDI Logisztikai csapatába!
Küldje el fényképpel ellátott önéletrajzát MOST!

raktar.bia@aldi.hu

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

Érdi családi ház építéséhez kőmű-
vest felveszünk! 06-30-390-
6163
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Ha örökbe fogadná Kukszkuszt vagy Leslie-t, vegye fel 
a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Kuszkusz 2–3 év közötti, 
kistestű, félénk, de jóindula-
tú, barátkozásra hajlamos 
kan kutyus. Valószínűleg 
nem sok törődésben része-
sülhetett eddigi életében, a 
póráztól retteg. Más ku-
tyákkal általában jól kijön.

Leslie Érden talált kedves, 
kis-közepes testű, 1 év kö-
rüli kutyus, azonosítója 
nem volt. Emberbarát, ér-
telmes, játékos, aktív, már 
ivartalanított kan. Szökés-
biztos kerítés mellé, kinti-
benti tartásra ajánljuk.

ÁLLÁST KÍNÁL
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A ruházati üzletébe

RUHÁZATI ELADÓ
munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)

A munkába járás költségét térítjük
(az üzlet Érdről Volánbusszal jól megközelíthető).

Fényképes önéletrajzokat
a toborzas@hadakft.hu e-mail címen várunk.

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. 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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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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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.

Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 46
58

44

Házvezetőnő/takarítónő: nem
dohányzó hölgyet keresek érdi
magánházhoz, rész/teljes mun-
kaidő, saját autó szükséges.
Tel.: 06-30-7900458 KONTÉNER

Érdi cég keres fiatal homlokzatszi-
getelő, festő és burkoló szak-
munkást azonnali belépéssel.
Telefon: 20/22-05-344.

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Co hegesztőket, CNC élhajlítókat
keresünk Fejér megyébe. Szál-
lás, utazási támogatás van. Info,
jelentkezés: 06703630926

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

Takarító kollégát keresünk a 133-
as busz végállomásához hétfő-
től péntekig 18-22h között. Tel.:
06-20-9618366

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

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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INGATLAN

Ráckeve Somlyószigeten, Datolya
utcában 150 n.öl telek eladó,
közművek az utcában, 20% be-
építhetőség. I.á.: 1,8m Telefon:
06-30-865-3122

KIADÓ INGATLAN

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

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 46
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AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA J kombi 2010-es év-
járatú, 2000-es diesel kiváló ál-
lapotban 1 990 000 Ft-ért ela-
dó. Tel.: 06-20-920-42-61

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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VÁLLALKOZÁS

Virágboltunk gazdag
választékkal áll

az Ön rendelkezésére,
a virágkötészet

minden területén.

Ha ezt a hirdetést m gával hozza,
10% kedvezményben részesül.

Balatoni út 6.
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Színházak részére régiségek, ha-
gyatékok, gyűjtemények felvá-
sárlása készpénzben. Festmé-
nyeket, bútorokat, csillárt,
hangszereket, porcelánokat,
órákat, szőnyegeket, ruhane-
műket, bizsukat, keleti tárgya-
kat. papír régiségeket, ritkasá-
gokat, stb. Kiszállás, szakbecs-
lés díjtalan! Hétvégén is! Tel.:
06-30-419-2713

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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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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98 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
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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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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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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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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

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

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

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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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 45

00
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 46

86
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Szobafestés és mázolás, tapétá-
zás, nettó áron számlával. Tel.:
06-20-318-8142

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

VEGYES

Gyermekfelügyeletet vállalok al-
kalmanként, óvodából, iskolá-
ból elhozatal, betegség esetén
felügyelet, gépkocsival rendel-
kező nyugdíjas hölgy vagyok.
Telefon:: 06-23-378643, 06-30-
2807891

Terra T-20-as kistraktor tartozé-
kokkal, rotációval, ekével, 40
000 Ft-ért, fagyasztóláda 300 li-
teres 10 000 Ft-ért, férfi kerék-
pár jó gumikkal (nem sebvál-
tós) 4000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
20-329-1284.

70 éves férfi levelezne német
nyelven, alapfokú tanulmányai
segítése céljából. Tel.: 06-22-
419001 (20h után)

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

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

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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ÉRVÉNYES: 2017. MÁJUS 02-31. Nagy választék kalandból
AUCHAN BUDAÖRS

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

46
84

27929 Ft/m2
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31

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

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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Ren dhagyó nap a Gárdonyiban
Művészeti, sport- és komplex ismeretszerzési napot tar-
tottak múlt pénteken a Gárdonyi iskolában. Délelőtt kü-
lönféle játékos programokon és rendhagyó énekórán 
vehettek részt a diákok, délután Ki mit tud zajlott az is-
kolában. Ezen a rendezvényen mutatkoztak be az iskola 
jövő évi diákpolgármester- és képviselőjelöltjei is.

Szeretlek, Magyarország 
vetélkedő, elsősegély-bemu-
tató, kézműves foglalkozás, 
tanár-diák activity, termé-
szettudományos előadás, 
drámajátékok, pályaorientá-
ciós beszélgetések, nyelvi 
foglalkozások, rajzkuckó, 

önvédelmi és kungfubemu-
tató, aszfaltkrétázás, bűn-
megelőzési előadás és még 
sok más program közül vá-
laszthattak a diákon ezen az 
első ízben megrendezésre 
került komplex ismeretszer-
zési napon.

– Tanítás, de nem a hagyo-
mányos módon – ez volt 
rendhagyó napunk mottója. 
A programokat pedagógusa-
ink szervezték, de bevon-
tunk külső előadókat is. El-
jöttek ma már egyetemre, 
főiskolára járó diákjaink is, 
akik a felsőoktatásban szer-
zett tapasztalataikról szá-
moltak be a diákoknak – tud-
tuk meg Pintérné Bernyó 
Piroska igazgatónőtől. Mint 
mondta, év vége felé, mikor 
már fáradnak a gyerekek, 

szükség van a motivációra, 
arra, hogy ne csak a tan-
könyvekből szerezzenek is-
mereteket. Ahogy kérdé-
sünkre egy nyolcadikos diák 
megfogalmazta: azért jó ez a 
nap, mert nem hagyományos 
módon lehet tanulni, és sok 
olyan játék van, ami fejleszti 
a memóriát.

A rendezvény iskolagyű-
léssel indult reggel, minden 
tanuló részvételével. Szín-
padra léptek az iskola kiváló 
tanulmányi, illetve sport-
eredményt elért diákjai, és 
bemutatta programját a kö-
vetkező ifjúsági önkormány-
zati választáson induló gár-

donyis diákpolgármester, a 
10. osztályos Lepp Tamás, 
illetve az öt képviselőjelölt. 
Az iskolagyűlés vendége volt 
Urbán Jonatán jelenlegi di-
ákpolgármester, aki a május 
13-ai street art rendezvény 
programját mutatta be a gár-
donyis diákoknak.

Mint Urbán Jonatán el-
mondta, a faldekorálás mel-
lett gördeszkás és biciklis 
bemutatókkal, street food-
dal, zenei produkciókkal 
várják a fiatalokat a főtérre; 
a rendezvény sztárvendége 
a Hősök hip-hop formáció 
lesz. A rendezvény termé-
szetesen ingyenes. n Á. K.

Tanítás, de nem a hagyományos módon – ez volt rendhagyó nap 
mottója

Kis gyakorlás a május 13-ai street art programra
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