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Többmilliós egyösszegű,
továbbá folyamatos

havi járadékfizetés, törődés,
gondozás, folyamatos

kapcsolattartás.

ÉLETJÁRADÉK
SZOLGÁLTATÁS

NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT
LEINFORMÁLHATATLAN EMBEREKRE!

HÍVJON BIZALOMMAL
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

Tel.: 06-70/492-6678
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„A kortárs ékszer meghökkent és ’körüljár’ egy problémát”
Interjú Király Fanni ötvösművésszel n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 10. szám    2018. március 14.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Pet őfi-szelfi a szabadság ligetében
Immár országossá, mi több, nem-

zetközivé nőtte ki magát a művelődé-
si központ rajzpályázata, amit évti-
zedek óta meghirdetnek az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére, hiszen a néhány éve már 
az interneten is közzétett felhívás el-
jut mindenhová, érthető hát, hogy 
pályamunkák érkeznek a legtávolab-
bi településekről és a határon túlról 
is. Idén, a forradalom 170. évforduló-
ján 295 rajzot küldtek be a gyerekek, 
a legtöbben postával vagy személye-
sen juttatták el munkájukat, de so-
kan már elektronikus úton küldték 
be anyagukat. A huszárok, az ágyúk, 
a Nemzeti Múzeum lépcsője vagy a 
Pilvax-motívum mellett egyre több a 
korunkat idéző jelkép, mint a mobil-
telefon, az internet, a szelfi, s némely 
alkotó igazán eredeti módon kap-
csolja ezeket a 170 évvel ezelőtti ese-
ményekhez. Képünkön Sólyom Bor-
bála (Budapest, 9 éves) Béke a hazá-
ban című különdíjas képe.  n 8. oldal

Támogatás az óvodapedagógusoknak

Havi tíz-, illetve harmincezer forinttal támogatja Érd 
azokat az óvodapedagógusokat, akik megszerezték a 
Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatot – jelen-
tette be dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) a 
XX. Óvodai Szakmai Napok megnyitóján.  n 6. oldal

Vállalások, felelőtlen ígéretek helyett

A Fidesz vállalásairól, az ellenzék ígéreteiről is beszélt 
Simó Károly múlt heti sajtótájékoztatóján. A választás 
tétje, hogy zsarolható bábkormány vagy független, 
nemzeti kormány fogja vezetni Magyarországot – 
hangsúlyozta az Érdi Fidesz szóvivője.  n 7. oldal

Hihetetlenül akartak a lányok

3–3-nál és 12–12-nél volt egyenlő, a többi időszakban 
végig vezetett és 22–20-ra győzött a K&H női kézilab-
daliga 17. fordulójában a Siófok KC ellen az ÉRD. A pár-
harc hamarosan megismétlődik, a Magyar Kupa elő-
döntőjében is találkoznak a felek.  n 23. oldal

Fotó: M. Nagy Péter)
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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 Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

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

A diákpolgármester fogadóórája

FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Vir ág vagy szemét hajt ki a hó alól?
Az Érd-sóskúti fennsík NATURA 2000-es területének élő-
világát mutatják be azok a képek, amelyeket az Érdi Pol-
gári Természetőrség állított ki a Teleki Sámuel Általános 
Iskolában. Lepketapló, kígyógomba, gumós perje, hegyi 
len él ezeken látszólag háborítatlan nyugalomban itt. 
Csak látszólag. A valóságban ugyanis néhány méterre 
tőlük több hektár nagyságú szemétszigetek terülnek el.

Dr. Palkó Zsolt, amikor 
három éve Érdre költözött, 
rögtön beleszeretett a tájba, 
de rettenetesen elszomorí-
totta, hogy vannak, akik 
tonnaszámra hordják ide az 
autóbontásból, építkezésből 
származó és egyéb kommu-
nális hulladékot. Az Explo-
rer Society ismeretterjesztő 
alapítvány elnöke és az Eco-
life magazin főszerkesztője-
ként ő hívta Magyarország-
ra előadást tartani a zero 

hulladéktermelésről Bea 
Johnsont is. Nem olyan fá-
ból faragták tehát, aki csak 
úgy beletörődne a dolgokba. 
Egyrészt elkezdett, ahogy a 
svédek hívják, ploggingolni, 
azaz kocog va szemetet 
gyűjteni, másrészt fogta ma-
gát, és megalapította az 
Érdi Polgári Természetőrsé-
get. A szervezet nemrég lé-
pett életbe, első lépésük a 
Telekiben bemutatott kiállí-
tás volt.

A tárlat anyaga a fennsík 
élővilágát bemutató, Gerler 
Szonja által készített fény-
képekből, valamint a Föld 
Napja Alapítvány kiállításá-
ból áll, ami a fenntartható és 
jövőtudatos életmódot igyek-
szik megismertetni a nézelő-
dővel a mindennapi életben 
alkalmazható ötletekkel.

– A természetvédelem ma 
már nem érdeklődés, hanem 
tájékozottság és intelligen-
cia kérdése. Aki tudja, hogy 
milyen veszélyek fenyeget-
nek minket, ha nem figye-
lünk a bioszféra egységére, 
ha tovább romboljuk, az rá-
jön, hogy tennünk kell vala-
mit, nem csak mutogatnunk. 
A 21. század vízválasztó, 
mert mi vagyunk az első ge-
neráció, aki szembesül az 
ökológiai problémák súlyos-
ságával, és mi vagyunk az 
utolsó generáció, aki még 
tehet ellene, hogy ne legye-
nek visszafordíthatatlan fo-
lyamatok – mondta el a kiál-
lítás megnyitóján dr. Palkó 
Zsolt.

Mennyi ember számára 
termel levegőt egyetlen idő-
sebb tölgyfa, és mennyi fát 
vágunk ki ennek ellenére 
egyetlen nap alatt szerte a 
világon? Mennyi vizet pazar-
lunk el, és közben hány gye-
reknek nem jut tiszta ivóvíz? 
Mit tehetünk a mindennapok-
ban a természetvédelemért? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sek és válaszok szerepeltek 
azokon a figyelemfelkeltő 
plakátokon, amelyeket a gye-
rekek nagy érdeklődéssel ta-
nulmányoztak. Aztán a pol-
gári természetőrség által ké-

szített fotókra tévedt a tekin-
tetük, és őszinte meglepetés 
tükröződött az arcukon, mi-
kor dr. Palkó Zsolt elárulta 
nekik, hogy a vitrinben talál-
ható képek nem egy messzi 
arborétumban készültek, ha-
nem tőlük pár kilométerre, 
az Érd-sóskúti fennsíkon. 
Nem is sejtjük, hogy milyen 
természeti kincsek mellett 
élünk. Hogy például az or-
szág egyik legmagasabb és 
legritkább orchideája, a bí-
bor sallangvirág vagy a sík 
vidéken egyedül nálunk meg-
élő zöldessárga virágú zöldi-
ke is megtalálható virágzó 
kertvárosunkban.

A gyerekek lelkesen ma-
gyarázták az Érdi TV kame-
rája előtt, ők maguk mit 
tesznek környezetük védel-
méért. Egyikük azt sorolta, 

hogy a kertjükben komposz-
tálnak, szelektíven gyűjtik a 
hulladékot és a tömegközle-
kedést használják.

– A mostani generáció nyi-
tott a környezetvédelemre, 
ami fontos, mert komoly fele-
lősség lesz rajtuk is, hogy ez 
a bolygó élhető legyen a jövő-
ben, és ne a hulladékba ful-
ladjunk bele, hanem erdők, 
fák, virágok, állatok és jó le-
vegő vegyen körbe bennün-
ket – zárta szavait dr. Palkó 
Zsolt, aki a Teleki Sámuel 
Általános Iskola igazgatónő-
jével közösen bejelentette, 
hogy nyáron tábort szervez-
nek, ahol megismerkedhet-
nek a gyerekek a helyi ter-
mészeti értékekkel.

A kiállítás március 22-éig 
látogatható.

QQ Jakab-aponyi noémi

Érd széleiről már tünedezik el a szemét, még egy-két olyan pont van, 
ahol sajnos hektáros szeméthalmok vannak: az Érd–Sóskút közötti 
fennsíkos területen

A mostani generáció nyitott a környezetvédelemre, ami fontos, mert 
komoly felelősség lesz rajtuk is, hogy ez a bolygó élhető legyen a jö-
vőben
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Höl gy pergamen nyakékkel
Készülhet-e szőnyegből nyakék? Viselhető-e a perga-
menből megálmodott gyűrű, fülbevaló vagy hajtű? Ha 
Király Fanni készítette, akkor mindenképpen! Ő ugyan-
is tobzódik az anyagok között, s gyakran reménytelen-
nek tűnő, mások szerint össze nem illő anyagokat – „ka-
catokat” – is képes gátlástalanul újraéleszteni, elbűvölő 
végeredménnyel egymáshoz rögzíteni. A közel negyed 
évszázada városunkban élő ékszer- és éremkészítő öt-
vösművésszel beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Mi motiválta arra, hogy 
ezt a hivatást válassza?

– Édesapám vésnök volt, 
édesanyám pedig építész, én 
meg gyermekkoromban egy
folytában rajzoltam, de mire 
elérkezett a felvételi ideje, 
hirtelen úgy éreztem, hogy 
grafikusnak mégsem va
gyok elég jó, ezért inkább az 
ötvösség mellett döntöttem. 
Mégiscsak volt némi rálátá
som arra, milyen egy mű
hely, miféle szerszámokkal 
és miként kell ezekkel a fi
nom anyagokkal dolgozni. 
Jelentkeztem is az Iparmű
vészeti Főiskola ötvös sza
kára, csakhogy kiderült, 
amit nem tudtam, hogy oda 
előképzettség nélkül senkit 
sem vesznek fel. Fájdalmas 
kudarcként éltem meg a si
kertelenséget, pedig csak a 
gyakorlati ismereteim hiá

nyoztak, azaz értenem kel
lett volna a reszeléshez, for
rasztáshoz, csiszoláshoz. 
Elmentem tehát aranymű
vesnek, majd egy év múlva 
újra megpróbálkoztam az 
ötvös szakkal és ekkor már 
a gyakorlati tudással simán 
felvettek. Fémműves, fém

ipari formatervező szakon 
végeztem. Péter Vladimir 
és Bánfalvi András voltak a 
mestereim.

– Közben egy finnországi 
ösztöndíjat is megnyert.

– A Helsinki Iparművé
szeti Egyetemen tölthettem 
el egy szemesztert, amit na
gyon élveztem. Roppant 
nagy hatást gyakorolt rám 
az északi szemlélet, az otta
ni emberek természettel való 
szoros együttélése. Azóta is 
rengeteget építkezem belőle. 
Dacára annak, hogy szá
momra teljesen idegen hely
re kerültem, nagyon isme
rősnek éreztem ott magam, 
pedig a természeti környe
zet minden egyes részleté
ben merőben mást tapasztal
tam, mint itthon.

– Vajon a munkáin is nyo-
mot hagytak a finnországi 
tapasztalatok?

– Ekkor ismertem meg 
Leon Bakst jelmeztervező 
munkáit, aki az 1910es 
években a szentpétervári 
Russian Ballet számára ter
vezett fantasztikus, szín
pompás jelmezeket, amelye
ken a nagyméretű ékszerek 
funkcionális szerepet kap
tak. Lenyűgözött ez a pazar 
sokszínűség, és hazatérve 
arra sarkallt, hogy színházi 
ékszerkészítésből diplomáz
zam, s nálunk is népszerű
sítsem azt a szabadságot, 
ami ott megvalósult. Neveze
tesen azt, hogy az ékszer 
sem csak az, amit gyűrűként 
az ujjunkra húzunk vagy ék
ként körbeöleli a nyakunkat, 
hanem a testünk bármely 
részén elhelyezhető és 
ugyanúgy az önkifejezés 
eszköze, mint bármely más 
művészet. Az ékszer arra 
való, hogy hordjuk és kitelje
sítse a képet, amit magunk
ról mutatni szeretnénk.

– Mi laikusok nem is sejt-
jük, hogy a jelmezékszer ön-
álló műfajként van jelen a 
színházi életben.

– A színházi ékszer terve
zését az ötvösművészek a 
jelmeztervezőtől kapják fel
adatul. Mivel jómagam az 
alap és a mesterdiplomá
mat is élő munkaként, éles 
helyzetben szerettem volna 
megoldani, Rátkai Erzsébet 
jelmeztervező irányításával 
a Veszprémi Színház Hamlet 
előadásához készítettem el 
az ékszereket. Csaknem ti
zenkét különböző tárgyat, 
köztük kardokat, koronákat, 
mellvérteket, valamint több 
női szereplőnek a színpadon 
viselt ékszereinek alkotását 
bízták rám. A diplomamun
kát követően más színhá
zaktól, az ország számos 
pontjáról kaptam hasonló 
megbízásokat, szerettem is 
vele foglalkozni, de idővel 
fogytak a felkérések, mert a 
színházak egyre kisebb 
súlyt helyeznek a díszletek
re, színházi jelmezek alkal
mazására. 

– Idén nyáron azonban 
ismét előkerülhetnek az egy-
kori színházi munkái…

– Úgy tudom, a Vigadóban 
júniusban nyíló, Kulisszák 
mögött című tárlat bemutat 
mindent, ami egy színházi 
előadás létrejöttéhez közvet
lenül vagy közvetett módon 
kapcsolódik. Érdekes össze
függésekre lehet majd rácso
dálkozni, hiszen rokon mű
vészeti szakmák produktu
mai kerülnek egymás mellé, 
s mindez a kívülállók szá
mára nemcsak lenyűgöző 
látványt, hanem új ismerete
ket is kínál. Számomra pél
dául igen tanulságos volt, 
milyen megdöbbentő hatáso
kat lehet elérni a fénytechni
kával. Mennyire kiemeli, rá
irányítja a figyelmet egy ék
szerre a célirányos színpadi 
világítás, s mennyire észre
vétlenné válik, ha ez nincs. A 
színházban pedig fokozot
tan kell figyelni arra, hogy 
az ékszerek viselhetőek és 
feltűnőek legyenek. Igaz, 
már nagyon régen nem dol
goztam színháznak, mert ez 
csak felkérésre működik, de 

maradtam továbbra is az ék
szerkészítés mellett.

– Ékszereinek különleges-
sége, hogy a látszólag össze 
nem illő, s talán az ékszer-
ként legkevésbé alkalmazott 
anyagokból is képes ékessé-
get varázsolni. Miként talál 
rá ezekre a nyersanyagokra?

– A kortárs ékszer nem a 
belefektetett, drága anya
goktól – brillektől, gyémánt
tól – lesz értékes, szép és kí
vánatos, hanem attól, hogy 
olyan hatást kelt a tulajdono
sában vagy a nézőben, ami 
meghökkenti, gondolkodóba 
ejti, lenyűgözi, tehát valami
képpen „körüljár” egy prob
lémát. Elsősorban nem az a 
célunk, hogy csinos darabo
kat készítsünk, nem divaték
szerrel foglalkozunk, hanem 
egyfajta képzőművészeti 
irányultsággal párosítjuk a 
használati tárgyakat. Azzal 
együtt, hogy mindezt termé
szetesen abszolút professzi
onális aranyműves techni
kákkal hozzuk létre, ám 
mégis megkülönböztetve a 
hagyományos értelemben 
vett ékszerektől, hiszen cél
juk az alkotó gondolatainak 
kifejezése, és ezáltal a gon
dolkodtatás. Mindig nagyon 
érdekelt, s máig élvezem a 
kísérletezést, az anyagkere
sést. Bármerre járok, folyton 
kutatom, figyelem, miből 
tudnék ékszert készíteni. 
Ennek köszönhetően sokféle 
sorozatom jött létre. Így töb

bek között a használatból 
már kivont tárgyakból, régi, 
ám értékes, aprócska textil, 
csipke, csont, fém és egyéb 
darabkákból készültek tár
gyak. Kedvenceim a perga
menből készült sorozataim, 
mert roppant különleges 
alapanyagnak találom, na
gyon régóta kísérletezem 
ezzel a cserzetlen kecske
bőrből készült finom anyag
gal, s tíz éve ez az egyik fő 
iránya az általam készített 
ékszereknek. Úgy indult, 
hogy csak kipróbálom, mert 
tartottam tőle, hogy az em
berek esetleg nem lesznek 
képesek befogadni, magu
kon viselni az ilyen a fura, 
szokatlan anyagból készített 
ékszert, mert nincs előzmé
nye. Nem lehet párhuzamot 
vonni, összehasonlítani, 
mert előttem még senki sem 
készített ékszert pergamen
ből, én legalábbis nem talál
tam ennek nyomát. Fontos 
eredménynek tartom, hogy 
sikerült elfogadtatnom és 
már több mint egy évtizede 
nagy az érdeklődés a perga
men sorozataim iránt.

– Hová, kikhez jutnak el a 
munkái?

– Nagy elismerés szá
momra, hogy több rangos 
külföldi kiállításon szere
pelhettem. Részt vettem a 
JOYA Art Jewellery Fairen 
Barcelonában vagy például 
épp ma kaptam a hírt, hogy 
a munkáimat beválogatták 

„A Haiku sorozat első példánya, ami mindig velem van, sőt, ha illik 
az alkalomhoz, fel is veszem ezt a natúr pergamenből készített 
nyakláncot”

Dél-amerikai, ezeréves kis fejfa-
ragványból készült ékszer

56
33

33

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

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
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H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
profillal, különbözőméretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Ahány éves annyi %

a szemüvegkeret
árából!

KEDVEZMÉNY

Ajánlatunk
csak április 25-ig
érvényes!

Bővebb részletekért
érdeklődjön az
üzletben!

2030 Érd, Diósdi út 48.

Tel.: +36 30 680 5309
www.erdioptika.hu
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a SIERAAD Art Jewellery 
Fair kiállításra Amszter
damba, amely novemberben 
nyílik. Ezenkívül pár külföl
di, ékszerekkel foglalkozó 
könyvben is helyet kaptak a 
tárgyaim. Itthon a budapesti 
múzeumok gyűjteményé ben 
is megtalálhatóak a munká
im. Úgy vélem, ez óriási 
eredmény egy ötvös számá
ra, mert ezáltal mégiscsak 
nyoma marad annak, amivel 
foglalkozom, amit képvise
lek. Másrészt ugyanennyire 
fontos számomra, hogy sok 
ember használja, viselje az 
általam készített ékszere
ket. Boldog vagyok, hogy ez 
utóbbi szinte láncreakció
ként működik, mert a tár
gyaim látványa – ha valahol 
viseli valaki – vágyat éb
reszt másokban is, hogy ne
kik is legyen ahhoz hasonló 
ékszerük. Amikor véletlenül 
összetalálkoznak, a tárgyai
mat viselői hölgyek ismeret
lenül is üdvözlik egymást, 
szóba elegyednek, mert ér
zik, van bennük valami kö
zös.

– Árulja el, mégis hogyan 
lesz szőnyegből nyakék, 
brosstű vagy gyűrű?

– Úgy kezdődött, hogy 
volt egy szép, régi szőnye
günk, amit a mindennapi 
igénybevétel alaposan meg
viselt, több helyen megko
pott, elszakadozott, mégis 
sajnáltam kidobni. Ekkor 
kezdtem el gondolkodni 
azon, miként menthetném 
meg, legalább „morzsáiban” 
ezt a kézzel gondosan cso
mózott, családom emlékeit 
hordozó, puha szőnyeget? 
Majd jött az ötlet: milyen ér

dekes lenne ez a színes, szé
pen mintázott textildarab 
egy nemesfém tárgyban. 
Azért dolgozom nemesfém
mel, főként ezüsttel, mert 
számomra ez az a testhezál
ló, képlékeny anyag, amit 
szépen lehet formázni, kidol
gozni. Viaszveszejtéses ön
téssel készülnek a tárgyaim, 
ahogyan az ókori és rene
szánsz kori ötvösök is dol
goztak. Ennek köszönhető, 
hogy – bár mindegyik ele
mük külön készül el – kis 
szériában sokszorosítható
ak és főként szoborszerűen 
plasztikusak is a modellek. 
Új Textilmentő sorozatomat 
a Hopp Ferenc Ázsiai Művé
szeti Múzeum biztatására 
készítettem, mivel 2016 

őszén DélkeletÁzsia textil
művészetét bemutató kiállí
tásra készültek. Ismerték a 
pályám kezdetén született 
textilmentő ékszereimet, és 
azt kérték, a kiállítás anya
gában is szereplő hmong és 

vörös tai textilek kicsiny ro
mos darabjainak befoglalá
sával vegyek részt a kiállítá
son. Ebben az intézményben 
ugyanis az időszakos kiállí
tások előkészítése során a 
kortárs művészeket is be
vonják a munkába, s a kiállí
tás anyagába behelyezik a 
témába illeszkedő kortárs 
tárgyakat. Azóta minden
honnan kapok szebbnél 
szebb textileket, tárgyma
radványokat. Némelyekről 
azonban csak utólag sikerül 
megállapítani, honnan és 
mely időszakból származik 
az ékszerbe foglalt darab. 
Márpedig nekem nagyon 
fontos, hogy tudjam, milyen 
korszakból, mely kultúrkör
ből ered az, amit felhasznál

tam. Sokan megkerestek, 
van a birtokukban olyan em
lék, amit szeretnének ék
szerbe foglaltatni. A legvál
tozatosabb, sok esetben ta
lán meredeknek tűnő dolgok 
kerültek így elém. Kaptam 

például egyiptomi ásatásból 
származó, apró üvegpaszta 
elemeket. Készítettem su
mér pecsételőhengerből 
vagy különféle délamerikai 
kultúrákból származó, ezer
éves kis fejfaragványokból 
ékszert. Ezek igen érdekes, 
alázatot követelő munkák. 
Nemrégen nagy örömmel 
láttam hozzá a Néprajzi Mú
zeum egykori főigazgatója 
által gyűjtött parányi ma
gyar hímzések, régesrégi 
töredékdarabok ékszerbe 
foglalásához. 

– Az éremkészítés is része 
a hivatásának. Eddig milyen 
alkotásai születtek?

– Ez tulajdonképpen még 
a főiskoláról származó 
feladatkör, hiszen egy 
ötvös nem kifejezetten 
ékszertervező, hanem 
az ehhez a területhez 
köthető anyagokkal és 
megbízásokkal is dol
gozik. A korábban ké
szített érmeim alapján 
keresett meg a Magyar 
Nemzeti Bank, s megbí
zásából három vert ér
mét terveztem. Szá
momra ez elképesztő
en érdekes feladat, 
mert egy pénzérme 
igencsak lapos plaszti
ka, amit úgy kell elkép
zelni, hogy egy 20 cm 
átmérőjű, 1,7 millimé
t e r  m a g a s s á g ú 
„gipsztányért” kell fa

ragni. Egyrészt óriási kihí
vás, másrészt rendkívül él
vezetes elfoglaltság szá
momra. A MNB alapított egy 
nemzetközi közgazdasági 
díjat, amit évente egyszer 
osztanak ki, s négy évvel ez

előtt készítettem el az első 
érméjét. Százg rammos 
arany érméről van szó, ami 
annyira értékes darab, hogy 
miután elkészült, nem is volt 
alkalmam kézbe venni, csu
pán képen láthattam. Elké
szült még a Magyar Nobel
díjasok sorozatban a Zsig
mondy Richárd emlékérme, 
valamint márciusban kerül 
forgalomba a Magyar Kirá
lyok Aranyforintjai sorozat
ban Habsburg Albert arany
forintja. Utóbbiról még csak 
a próbanyomat készült el, 
még én sem láthattam.

– Vajon az ékszerei is oly 
munkaigényesek, mint az ér-
mekészítés?

– Igen, de közben játéko
sak is, hiszen szabadon szár
nyalhat a képzeletem, meg
nyitva a meditáció kapuit is. 
Szeretek elvonulni a kert végi 
műhelyembe, ahol a munkám 
közben egyszerűen megáll 
számomra az idő: képes va
gyok hosszú órákra belefe
ledkezni egyegy feladatba. 
Örülök, hogy még fiatal háza
sokként több mint húsz éve 
Érdre költöztünk a férjem
mel, mert itt élvezhetem a 
munkámhoz szükséges nyu
galmat és csendet. Elfordul 
néha, hogy megkérdezik tő
lem, mi a hobbim? Bármilyen 
furcsa, erre csak azt mond
hatom: a hivatásom! Olyany
nyira szenvedélyesen szere
tek ezzel foglalkozni, hogy 
nekem egyaránt jelenti a fel
adatot és pihenést is. Olykor 
még a vasárnap délutánt is 
képes vagyok a műhelyemben 
eltölteni, nem azért, mert 
esetleg hajt egy határidő, ha
nem, mert örömöt okoz.

Ha a műhelyében dolgozik, megszűnik számára az idő és a külvilág
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Lengyelek a magyar szabadságharcban
Könyvbemutatóval emlékezett az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 170 évfordulójára az Érdi Len-
gyel–Magyar Kulturális Egyesület és a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár. Kovács István költőt, írót történészt, a 
lengyel–magyar kapcsolatok avatott ismerőjét hívták 
meg az Érdek és szeretet című könyvének bemutatásá-
ra. A szerző vendéget is hozott Jerzy Snopek, Lengyelor-
szág budapesti nagykövete személyében, akit a város 
részéről dr. Bács István alpolgármester köszöntött.

A nagykövet látogatásá-
nak nem protokolláris, ha-
nem kifejezetten személyes 
okai voltak, amint az a szer-
zőt méltató meghitt szavak 
is igazolták. 

– Barátságom Kovács Ist-
vánnal olyan erős – ha nem 
is ezer-, hanem „csupán” 
negyvenéves –, mint a len-
gyel–magyar barátság. Ösz-
szes könyvét lefordítottam 
lengyel nyelvre, még a Hon-
védek, hírszerzők, légionis-
ták című monumentális élet-
rajzi lexikont is – mondta a 
nagykövet.

A most bemutatott kötet – 
amely a magyar szabadság-
harcban részt vett lengyelek 
visszaemlékezéseit tartal-
mazza – is ezen a lexikonon 
alapszik, amint azt Kovács 
István elmondta, a 3500 cím-
szót tartalmazó életrajzi le-

xikon összeállításakor any-
nyi adat gyűlt össze, hogy az 
már szétfeszítette a műfaj 
kereteit, s szinte követelte, 
hogy a száraz tényeken ala-
puló munkát kiegészítse egy 
személyes visszaemlékezé-
seket, képeket tartalmazó 
antológia, amely még köze-
lebb hozhatja korunk olva-
sóihoz a magyar szabadsá-
gért harcoló lengyeleket.

És Jerzy Snopek fordítá-
sai nyomán a lengyelek is 
képet kaphatnak egykori 
honfitársaik hősies kiállásá-
ról. A mai Lengyelországban 
az emberek ismerik a tényt 
– mondta a diplomata –, hogy 
sokan harcoltak a magyar 
szabadságért, az egyik leg-
ismertebb regényük, Boles-
law Prus A bábu című műve 
is szolgál ehhez adalékok-
kal, de azt még a szakembe-

rek közül is kevesen tudják, 
hogy a Magyarországon har-
colók száma – Kovács István 
kutatásai alapján – a négy-
ezret is jócskán meghaladta, 
a köztudatban ennek a 
számnak a fele él.

A szerző eredeti módját 
választotta a kötet ismerte-
tésének. Egyetlen család, a 
Bélaváry-Burchard dinasz-
tia történetén keresztül mu-
tatta be a kort, s ezen túlmu-
tatva azt, hogy egy ember, 

egy család hovatartozását 
mennyi minden határozza 
meg. A szabadságharc ide-
jén éppen Eperjesen élő 
Burchard Vilmos háza pél-
dául a legtevékenyebb köz-
vetítőpontja lett azoknak a 
lengyeleknek, akik az Eper-
jesen, Kassán, Pesten szer-
veződő lengyel légióba 
akartak lépni. A Bihar me-
gyei gyökerekből sarjadó, 
lengyellé és kicsit németté, 
majd franciává is váló, de 

magyar identitását mindvé-
gig őrző ősi nemesi család 
históriájában Közép-Euró-
pa története sűrűsödik, 
mint cseppben a tenger. S 
hogy a történet teljessé vál-
jon: a család franciaországi 
ágának ma élő leszárma-
zottja, aki nevében ugyan 
nem őrzi az ősök emlékét, a 
közelmúltban egy erdélyi 
magyar lánnyal kötött há-
zasságot.

QQ (mnp)

Városi támogatás az óvodapedagógusoknak
Havi tíz-, illetve harmincezer forinttal támogatja Érd 
azokat az óvodapedagógusokat, akik megszerezték a 
Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatot – jelen-
tette be dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) 
a XX. Óvodai Szakmai Napok megnyitóján.

Érd városvezetése támo-
gatni és ösztönözni kívánja a 
településen dolgozó óvónő-
ket: a Pedagógus II. fokozat-
ba lépett pedagógusok brut-
tó 10 ezer, a mesterpedagó-
gusok bruttó 30 ezer forint 
pluszjövedelemre számít-
hatnak havonta – jelentette 
be a XX. Óvodai Szakmai 
Napok megnyitóján Bács Ist-
ván alpolgármester. Mint 
hozzátette: bár az óvónőkép-
zők rendkívül népszerűek, 
elvégzésük után sokan más, 
jövedelmezőbb pályát vá-
lasztanak – Érd városveze-
tése a most bejelentett intéz-
kedéssel szeretné elősegíte-
ni azt, hogy minél több óvónő 
maradjon meg e hivatásnál. 
Egyben ösztönözni szeret-
nék az óvodapedagógusokat 
arra, hogy megszerezzék a 
magasabb minősítést.

Az alpolgármester el-
mondta azt is: az érdi önkor-
mányzati óvodákban dolgo-
zó pedagógusokat érintő ja-

vaslatot a közgyűlés követ-
kező ülésén terjeszti elő a 
városvezetés, és ha elfogad-
ja a testület, a határozat 
2018. január 1-jéig visszame-
nő hatállyal él majd.

A városvezetés nemcsak 
az óvodapedagógusokat, ha-
nem az óvodákat is támogat-
ja: Érd nevelési intézményei 
sorra újulnak meg, illetve 
épülnek. Az önkormányzat a 
szakmai munkát is segíti – 
többek között a szakmai na-
pok rendezvénysorozatát is, 
amelyet 20. alkalommal ren-
deznek meg az idén.

Az érdi óvodák által szer-
vezett programok március 
29-éig tartanak majd; az elő-
adások, bemutatók, foglal-
kozások ingyenesek és nyi-
tottak nemcsak a szakmabe-
liek, hanem az érdeklődők 
számára is. A jubileumi 
programsorozat megnyitóját 
ugyanott tartották, ahol an-
nak idején a kezdeményezés 
elindult: a Tusculanum óvo-

dában, amely – mint köszön-
tőjében Artner Lászlóné 
tagóvoda-vezető elmondta – 
most negyvenéves. Az „ün-
nepeltet”, illetve a szakmai 
nap nyitórendezvényén meg-
jelent óvodapedagógusokat, 
a város képviseletében érke-
zett vendégeket az ovisok 
köszöntötték, hagyományőr-
ző népi játékokkal, majd 
Winklerné Hirippi Irén, a 

Szivárvány tömbbe tartozó 
óvodák gyógypedagógusa 
tartott előadást az SNI-s 
gyerekek ellátásának szük-
ségleteiről.

– Intézményünk autista 
gyerekeket is ellát, ezért is 
tartottam fontosnak és aktu-
álisnak ezt a témát. Nem be-
szélve arról, hogy egyre több 
az SNI-s gyermek: legjellem-
zőbb probléma a figyelemza-

var, a hiperaktivitás, a be-
széd- és mozgásfogyatékos-
ság, és jelentősen nőtt az 
autizmussal élő gyermekek 
száma – hangsúlyozta la-
punknak a szakember, aki 
úgy látja: a mai stresszes, 
rohanó világban túl sok az 
inger, amelyek befogadásá-
ra nemhogy a gyerekek, de 
még mi, felnőttek sem va-
gyunk felkészülve.  Q ÁdÁm

A szakmai nap nyitórendezvényén megjelent óvodapedagógusokat az ovisok köszöntötték hagyo-
mányőrző nép játékokkal

Jerzy Snopek nagykövet (b) civilben irodalomprofesszor, Petőfi-szaktekintély. Mellette egyetemi tanár 
magyar felesége, Gedeon Márta
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Vállalások, felelőtlen ígéretek helyett
A Fidesz vállalásairól, az ellenzék teljesíthetetlen ígére-
teiről és a választás tétjéről beszélt Simó Károly, az Érdi 
Fidesz szóvivője múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján. 

Vannak, akik ígérgetnek a 
választási kampányban, mi 
inkább vállalásokat szeret-
nénk tenni – fogalmazott 
Simó Károly, az Érdi Fidesz 
szóvivője. Mint hangsúlyoz-
ta: ahhoz, hogy ezeket a vál-
lalásokat meg tudják valósí-
tani, három előfeltételnek 
kell teljesülnie: nem szabad 
illegális migránsokat been-

gedni az országba; a kerítést 
fejleszteni kell, és költségei-
nek felét meg kell fizettetni 
Brüsszellel, emellett ki kell 
tiltani azokat, akik az illegá-
lis bevándorlás szervezésé-
vel foglalatoskodnak. 

– Ha mindez sikerül, ak-
kor el tudjuk érni azt, hogy 
Magyarországon minden év-
ben továbbra is négyszáza-

lékos gazdasági növekedés 
legyen – mondta Simó Ká-
roly, hozzátéve: ha ezt az 
ütemet tartani tudjuk, 2022-
re elérjük a teljes foglalkoz-
tatottságot. 

– A választási kampány-
ban beindult az ellenzéki 
pártok részéről a felelőtlen 
ígérgetés. Talán arra gon-
dolnak, hogy soha nem kell 
ezeket betartaniuk. Láthat-
tuk már, hogy 2002 és 2010 
között a felelőtlenül tett ígé-
retek betartásával a szocia-

listák és az 
SZD SZ - e s e k 
tön k retet ték 
az ország gaz-
daságát. Nem-
rég Hódmező-
vásárhely fris-
sen meg vá-
lasztott pol-
g á r m e s t e r e 
k a m p á n y o l t 
egy jól csengő 
ígérettel, so-
kan hittek is 
neki, ám meg-
v á l a s z t á s a 
után pár nap-
pal közölte: 
legfőbb kam-
pány ígéretét 
nem tudja telje-
síteni. Orszá-
gosan így gon-

dolkoznak, és helyben is ta-
pasztaljuk ezt: a különféle 
közösségi oldalakon elkezd-
ték az emberek ámítását 
olyan ígéretekkel, amelyek 
betarthatatlanok és szerin-
tem ezt ők is pontosan tud-
ják. A felelőtlen és betartha-
tatlan ígéretekkel szemben 
az a kormány és az a politi-
kai erő érdemel bizalmat, 
amely a rendet, a politikai 
stabilitást biztosította az el-
múlt években, hogy lehessen 
folytatni a megkezdett mun-
kát – emelte ki Simó Károly. 

– A választás tétje az, 
hogy zsarolható, különböző 
helyekről összegereblyézett 
politikusokból álló bábkor-
mány vagy független, nem-
zeti kormány fogja vezetni 
Magyarországot – azaz 
rend lesz vagy káosz – hang-
súlyozta az Érdi Fidesz szó-
vivője.

Simó Károly a bevándor-
lásról is szót ejtett: mint 
mondta, az európai nagyvá-
rosok a bevándorlás első ál-
dozatai – állandósult a ter-
rorveszély, ugrásszerűen 
megnőtt a bűncselekmények 
és a nők elleni erőszakos tá-
madások száma. 

– Ha április 8-án Soros 
emberei alakítanak kor-
mányt, Budapestre és Ma-

gyarországra is ez a sors 
vár: ez a választás tétje. Ezt 
egyszer lehet elrontani, visz-
szafordítani pedig nem lehet 
– hangsúlyozta.

Simó Károly beszélt a kor-
mány legutóbbi döntéseiről 
is: az Idősek Tanácsa javas-
latára tízezer forintos Er-
zsébet-utalvánnyal támogat-
ja a nyugdíjasokat az ünne-
pek közeledtével. A másik 
döntés szerint minden csa-
lád 12 ezer forintot írhat jóvá 
a gázszámlájából. Akik nem 
gázzal fűtenek, azok számá-
ra kidolgoznak egy kompen-
zációs lehetőséget – tette 
hozzá Simó Károly.

– A Fidesz–KDNP a re-
zsicsökkentés kormánya, az 
ellenzék nem az; ez a reak-
cióikból is kiderült. Ha az 
ellenzéki pártokon múlna, 
újból kiszolgáltatnák a ma-
gyar családokat a külföldi 
energiaszolgáltatóknak, és 
eltörölnék a rezsicsökken-
tést. A választás másik tétje, 
hogy az elért eredményeket 
– az ország biztonságát, a 
rezsicsökkentést, a stabili-
tást és a gazdasági fejlődést 
– meg kell védeni, szemben a 
káosszal és a külföldi érde-
kek kiszolgálásával – zárta 
szavait.

QQ Á. K.

Bővülő foglalkoztatás Érden is
Betekintést kapott a „kulisszák” mögé a tavaly október-
ben Érdre költözött családi vállalkozás, vagyis a Meat- 
Land 65 Kft. mindennapjaiba dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő (Fidesz–KDNP), valamint a vá-
rosvezetés részéről Bács István alpolgármester. A cég 
2008 óta a magyar húskereskedelem egyre meghatáro-
zóbb, dinamikusan fejlődő szereplője, a városba érkezé-
se közel negyven új munkahelyet jelent az érdiek szá-
mára.

Aradszki András a bejá-
rást követően üdvözölte, 
hogy egy olyan cég érkezett 
az M6-os mellett található 
ipari övezetbe, amely – 
ahogy fogalmazott – a nullá-
ról építkezve egy jelentős 
árbevételű és komoly foglal-
koztatottsággal bíró céggé 
nőtte ki magát.

– Fontosnak tartom alá-
húzni, hogy egy vállalkozás 
általában olyan helyre sze-
ret menni, ahol kedvezőek a 
tárgyi, személyi és befekte-
tési feltételek. A Pest me-
gyei 1. számú választókerü-
letben ilyen tapasztalatok-
kal rendelkezhet sok cég, 
mert egyre többen jönnek 
Érd, Tárnok, Sóskút, 
Pusztazámor, Diósd és Tö-

rökbálint felé, elég csak 
arra gondolni, hogy Sóskú-
ton telepedett le a Kerox, de 
a MAPEI is bővített és nagy 
öröm, hogy a Meat-Land 65 
Kft. pedig itt Érden fog bő-
vülni. Érd városa azok közé 
tartozik, amelyek kedvező 
feltételeket biztosítanak a 
vállalkozások számára, s 
reméljük, hogy ezek a szem-
pontok a jövőben is elérhe-
tőek maradnak, így gyü-
mölcsöző együttműködés 
lesz a település vezetése és 
az ide érkező vállalkozások 
között – közölte Aradszki 
András.

Az NFM államtitkára be-
szélt arról is, hogy a Meat-
Land 65 Kft. munkahelyeket 
teremt, hisz a kereslet és a 

kínálat egyensúlyba hozata-
la végett még az idén bővíte-
ni fog a cég, s ezáltal további 
új munkatársakat vesz fel a 
húsipari vállalat. Végül 
hangsúlyozta, továbbra sem 
tettek le arról a célról, hogy 
Érden egy nagyobb ipari 
parkot hozzanak létre, aho-
vá további cégek tudnak 
majd költözni, s akikkel ha-
sonló jó kapcsolatot tudnak 

fenntartani, mint a Meat-
Land 65-tel.

Vodila Péter Koppány, a 
Meat-Land 65 Kft. pénzügyi 
igazgatója elmondta, tavaly 
ősszel kezdték meg működé-
süket Érden. A költözést kö-
vetően húsz érdi munkavál-
lalót vettek fel, s további új 
munkahelyeket kívánnak 
létrehozni még az idén. Az 
általuk értékesített termé-

kek jelentős részét friss és 
fagyasztott darabolt sertés 
húsrészek, gyártási alap-
anyagok teszik ki, emellett 
kínálatuk részét képezik a 
baromfi-, marha- és egyéb 
hústermékek is. Piacuk leg-
nagyobb részét Közép- és 
Kelet-Európa, Dél-Afrika és 
a Távol-Kelet egyes országai 
képezik.

QQ NYH

Dr. Aradszki András (j) és Vodila Péter Koppány közösen tekintették meg az új húsüzemet

Simó Károly: „A választás tétje az, hogy zsarolható, különböző helyekről összege-
reblyézett politikusokból álló bábkormány vagy független, nemzeti kormány fogja 
vezetni Magyarországot – azaz rend lesz vagy káosz”
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Pet őfi-szelfi  
a s zabadság ligetében
Immár országossá, mi több, nemzetközivé nőtte ki ma-
gát a művelődési központ rajzpályázata, amit évtizedek 
óta meghirdetnek az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére, hiszen a néhány éve már az inter-
neten is közzétett felhívás eljut mindenhová, érthető hát, 
hogy pályamunkák érkeznek a legtávolabbi települé-
sekről és a határon túlról is.

Idén, a forradalom 170. év-
fordulóján 295 rajzot küldtek 
be a gyerekek, a legtöbben 
postával vagy személyesen 
juttatták el munkájukat, de 
sokan – teszi hozzá Lukács 
Orsolya, a művelődési köz-
pont igazgatóhelyettese, a 
kiállítás kurátora – már 
elektronikus úton küldték be 
anyagukat, elsősorban Er-
délyből, de például Nyíregy-
házáról is. 

Természetesen az érdi di-
ákok is éltek a lehetőséggel, 

nem is kevesen. Az évről 
évre a legtöbb pályamunká-
val jelentkező Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola 
rajztanára, Dudás Kriszti-
na elmondta, hogy a gyere-
kek nagyon lelkesen várják 
a lehetőséget, ösztönzi őket, 
hogy évről évre látják, mi-
lyen rangos kiállításon sze-
repelnek a legjobb rajzok. A 
tanárnő kreativitásra biz-
tatja tanulóit, szorgalmazza, 
hogy bátran vonatkoztassa-
nak el a sémáktól, a közhe-
lyektől, s életkoruknak meg-

felelően próbálják aktuali-
zálni az örök érvényű esz-
méket. Az eredmény olykor 
meghökkentő – vallja be Du-
dás tanárnő –, de egyben ta-
nulságos is.

Mindez összefügg azzal is, 
hogy az utóbbi években a ki-
írás már úgy szól, hogy a raj-
zok nem csak a konkrét tör-
ténésekről szólhatnak, ha-
nem feldolgozhatják a sza-
badság, a hősiesség eszméit, 
s mindazt, ami a forradalom-
hoz köthető – ezt már Regős 

Ágnes képzőművész, rajz- és 
médiaszakos tanár, a zsűri 
elnöke mondja, aki Dózsa-
Tóth Sarolta vizuális neve-
lőtanár segítségével válasz-
totta ki azt a 136 alkotást 
(közte 50 érdi rajzot), ame-
lyek falakra kerültek.

S valóban, a huszárok, az 
ágyúk, a Nemzeti Múzeum 
lépcsője vagy a Pilvax-motí-
vum mellett egyre több a ko-
runkat idéző jelkép, mint a 
mobiltelefon, az internet, a 
szelfi, s némely alkotó iga-
zán eredeti módon kapcsolja 

ezeket a 170 évvel ezelőtti 
eseményekhez. Az alkotás 
egy magasabb fokát képvise-
lik azok a művek, amikor a 
kisdiák elvont fogalmakat 
képes képpé formálni.

– A szabadságot egy fá-
nak, pontosabban fáknak 
képzeltem el, az egyiken ma-
darak ülnek, a másiknak a 
termése pedig kokárda, a 
hátteret pedig a piros és zöld 
szín összemosásával alakí-

tottam ki – magyarázza raj-
zát, amivel korcsoportjában 
különdíjat nyert, a 9 éves 
Sike Emőke, a Mariánum is-
kola tanulója, aki már elsős 
korában is pályázott, ezért 
most igazán elégedett az 
eredménnyel.

Sajátos módon közelített 
témájához, nevezetesen Pe-
tőfihez Fodor Zsófia, a Kő-
rösi iskola 8. osztályos ta-
nulója.

– A költő elképzelt face-
bookos profilképét készítet-
tem el, ami esetleg kicsit 
furcsa lehet, de bántó sze-
rintem semmiképpen sem. 

S valóban, a rajz kicsit 
rendhagyó, de a zsűri en-
nek ellenére 3. díjjal érté-
kelte, feltehetően a megcsil-
lanó portrérajzolói erények 
okán is.

A tárlatot megnyitó Re-
gős Ágnes is szinte megle-
petéssel szembesült a tény-
nyel, „hogy a kortárs való-
ság betört az alkotások 
közé”. Ahogy mondta: „a 
valóság, ami már egyre in-
kább nem a kézzelfogható, 
ízlelhető, tapintható, hall-
ható valóság, hanem a mo-

nitorok, a telefonok kijelző-
jének valósága, amelyik 
jobban leköti a gyerekek fi-
gyelmét, odaszegezi őket a 
kijelzők elé, és sokszor fe-
lülír minden józan tapasz-
talást, megfontolást. Az ér-
zékelhető valóság a Face-
book, a Twitter, az Insta-
gram, a Youtube világa.”

Képzőművészként úgy vél-
te a zsűri elnöke, hogy in-
kább a mívességet, a techni-
kai megvalósítást, az esz-
közhasználatot értékelték 
elsősorban, remélve, hogy 
sokáig megmarad a képző-
művészetnek az a tulajdon-
sága, hogy a szemnek akar 
tetszeni, és az esztétikai 
szempontok felülírnak min-
den mást.

A kiállított munkák közül a 
bírálók három korcsoportban 
összesen 15 alkotást részesí-
tettek elismerésben, az ezt 
kifejező díjakat s a minden 
pályázónak járó emléklapot 
Tulipán Kincső, a város di-
ák-alpolgármestere adta át.

A kiállítás március 29-ig 
látogatható a művelődési 
központ nyitvatartási ide-
jében. n M. Nagy

Díjazottak
6–10 éves korcsoport: I. Fleischer Kinga Tímea (Bátaszék); II. Mézes 
Tibor Bendegúz (Budapest), Balog Balázs (Berettyóújfalu); III. Gábor 
Anna (Érd), Szikli Liliána (Berettyóújfalu). Különdíj: Balog Arnold (Be-
rettyóújfalu), Sólyom Borbála (Budapest), Sike Emőke (Érd).
11–14 éves korcsoport: I. Horváth Csenge (Szombathely); II. Foki 
Virgínia (Szombathely); III. Fodor Zsófia (Érd). Különdíj: Tóth Kamilla 
(Berettyóújfalu), Komonyi Orbán Balázs (Bátaszék).
15–18 éves korcsoport: I. díjat nem adtak ki; II. Gergely Verona 
(Déva), III. Török Franciska (Csíkszereda).

Regős Ágnes is meglepetéssel szembesült a ténnyel, „hogy a kortárs valóság betört az alkotások közé”. 
(Mögötte jobbra Fodor Zsófiának, a Kőrösi iskola 8. osztályos tanulójának 3. helyezett rajza, Petőfi el-
képzelt facebookos profilképével)

Szikli Liliána (Berettyóújfalu, 7 éves): Mit kíván a magyar nemzet? III. díj

Komonyi Orbán Balázs (Bátaszék, 11 éves): Huszárok, harcra fel! Különdíj
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A tehetség utat tört
Az írás fertőz, hamar szenvedéllyé válik, de legalább 
nem káros. Nagy-Rakita Melinda szépírói pályafutása 
igazolja ezt a tételt, amint ez az IRKA által számára 
szervezett szerzői esten is kiderült a művelődési köz-
pontban.

Az irodalomkedvelők ren-
dezvényeiről sokan ismerhe-
tik a Százhalombattán élő 
szerzőt, aki lényegében min-
den műfajban alkot, ír ver-
set, novellát, de regényen is 
dolgozik. 

A kezdetekről, az „írói hit-
vallásáról” Balpataki Kata-
lin, a százhalombattai Matri-
ca Múzeum történésze fag-
gatta Nagy-Rakita Melin-
dát, aki 40 év után már kéte-
lyek nélkül tartja magát 
százhalombattainak, de az 
igazi szerelem azért Buda-
pest, azon belül is a szülő-
hely, Óbuda, ahogy erről írás-
ban is vall. S talán az sem 
véletlen, hogy első nyomta-
tásban megjelent írása a Bu-
dapest 100 szóban pályázat-
ra beküldött munka – ami az 
esten is elhangzott –, s ami-
vel első sikerét aratta.

De mindez már csak kö-
vetkezmény, az egész azzal 
kezdődött – avatta be a hall-
gatóságot Melinda –, hogy 
négy évvel ezelőtt jelentke-

zett egy jobb agyféltekés írói 
tanfolyamra. Azt nem állítja, 
hogy a kétnapos kurzus 
„képzett” írót csinált volna 
belőle, de abban biztos, hogy 
önbizalmat adott. Észrevette 
ugyanis, hogy 
a feladatokat 
könnyedén és 
gyorsan oldot-
ta meg, ráadá-
sul a többiek-
nek tetszett az 
eredményt. Te-
hát a tehetség, 
ami eddig is a 
b i r t o k á b a n 
volt, utat tört 
magának. S in-
nentől nincsen 
megállás. Be-
lendült – ahogy fogalmaz. 
Nagyon ösztönzik a pályáza-
tok, hosszan érleli magában 
a témákat, de még inkább 
motiválja, ha írásai megje-
lennek és tetszést aratnak.

Változatos témavilágáról, 
kiforrott stílusáról, műfaji 
gazdagságáról képet kap-

hattunk a fölolvasott művek-
ből, amelyeket Balpataki 
Katalin, Daróci Lajosné, 
Móczár Csaba, Szabó Aida 
és Szabó Valéria tolmácso-
lásában hallhattunk. Nagy-
Rakita Melinda mindezt még 
kiegészítette azzal, hogy el-
mondta: sok mesét ír – hi-
szen három fiút nevelt, volt 
alkalma gyakorolni –, ked-
velt műfaja a sci-fi is, de most 

éppen egy bűnügyi regényen 
dolgozik.

Irodalmi est zene nélkül 
nem létezhet, ezúttal Wij-
nands Emma, a Tóth Ala-
dár Zeneiskola növendéke 
kényeztette a publikumot 
hegedűjátékával.

QQ –y–

A p rofit vagy az ember az előbbre való?
Március 10-én Szabadság és/vagy szabadkereskede-
lem: Seattle 5 napja címmel rendezett filmvetítést az 
Érdi Ökofilmklub a Parkvárosi Közösségi Házban.

Az Érdi Ökofilmklub 
szombati találkozóján a  
Seattle 5 napja című filmet 
vetítették. A film utáni be-
szélgetésre két szakértő 
vendéget hívtak a szerve-
zők: Pogátsa Zoltán köz-

gazdász-szociológust, a 
nemzetközi gazdaságtan 
szakértőjét és Szentpéteri 
Mártont, a MoME Design- és 
Művészettörténeti Intézeti 
Tanszékének tanárát. 
Pogátsa Zoltán a Soproni 
Egyetem docense, a Magyar 

Tudományos Akadémia volt 
kutatója, illetve az ELTE és 
a Közép-Európai Egyetem 
óraadója. Szentpéteri Már-
ton pedig többek között fog-
lalkozik tüntetéstörténettel 
is, és rengeteget tud az ez-

redforduló környéki olaszor-
szági és spanyolországi an-
tiglobalista mozgalmakról.

– A mi klubunk mintája egy 
Budapesten hét éve működő 
ökofilmklub. Ez a második 
alkalom, hogy megrendez-
zük az eseményt, az előző 

vetítés februárban volt. Hó-
napról hónapra találkozunk 
és igyekszünk olyan filmeket 
elhozni, amelyek valóban 
érintik a mindennapi életün-
ket. Az előző film az átalaku-
ló közösségekről szólt, arról, 
hogyan lehet működő kiskö-
zösségi alternatívákat talál-
ni a globális kizsákmányoló 
vagy környezetkárosító mód-
szerekkel szemben. A mai 
film is egy hasonló szálon in-
dul el, csak inkább gazdasági 
oldalról megközelítve. A 
nemzetek fölötti gazdasági 
szervezetekről fog szólni és 
az azokkal szembeni helyi 
tiltakozóakciókról. Ma kör-
bejárjuk a globalizáció kér-
dését, illetve azt, hogy mit je-
lent antiglobalistának vagy 
globalizációkritikusnak len-
ni – nyilatkozta lapunknak a 
két főszervező, Uhri Bálint 
és Sigmond Zsófia a vetítés 
kezdete előtt.

A 100 perces filmet ma-
gyar szinkronnal nézhették 
meg a résztvevők, a film utá-
ni beszélgetésben pedig a 
film által felvetett témákat 
járták körül.

QQ Meliska Fanni

Nagy-Rakita Melinda most éppen egy bűnügyi 
regényen dolgozik

Az Ökofilmklub résztvevői többek között arra keresték a választ, hogy 
milyen kihívásokat jelentenek a nemzetek fölötti gazdasági szervezetek
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 HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
A pályázat nyertesei pénzdíjazásban részesülnek!

Tervek beadási határideje: 2018.04.13.

ÉLŐFESTÉS ÉRD FŐTERÉN  2018.05.05.
Részletek: www.szepesmk.hu

Téma:
STREET ART ALKOTÓI PÁLYÁZAT

ÉRD•2018

Az általános iskolai  
beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rend-
jét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
50. § (7) bekezdése, valamint a ne-
velési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. 
(V/1I.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-
(4) bekezdései alapján a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
az alábbiak szerint határozza meg.
A 2018/2019. tanévre történő ál-
talános iskolai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 
8.00–19.00 óra  között

2018. április 13. (péntek)  
8.00–18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a ha-
todik életévét betölti, legkésőbb 
az azt követő évben tankötelessé 
válik.
A szülő köteles a tanköteles korba 
lépő (2012. augusztus 31-ig szü-
letett) gyermekét a lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes, kötelező felvételt 
biztosító vagy a választott iskola 
első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra tör-
ténő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:
•	  a gyermek személyazonosí-

tásra alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), 
valamint

•	  az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a 
gyermek felvételével kapcsolatban 
elutasító döntést hoz, a szülő a 
döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekez-
dései alapján jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a 
döntés közlésétől, ennek hiányában 
a tudomására jutásától számított 
15 napon belül. Az eljárást megin-
dító kérelmet a fenntartóhoz kell 
benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott is-
kola elutasított döntése ellen nem 
kíván jogorvoslattal élni, a döntés 
jogerőre emelkedését követő 5 
napon belül köteles gyermekét be-
íratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító 
általános iskola köteles felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki 
életvitelszerűen az általános iskola 
körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képvi-
selő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az iskolába nem íratja 
be, továbbá az a szülő, aki nem biz-
tosítja, hogy súlyos és halmozottan 
fogyatékos gyermeke a fejlődését 
biztosító nevelésben, nevelés-okta-
tásban vegyen részt, szabálysértést 
követ el.

dr. Szabó Zsolt
járási hivatalvezető

Közérdekű tájékoztatás

A viskó című regény sok vitát 
kiváltó, izgalmasan provokatív 
olvasmány. A címben is megje-
lölt házikó tulajdonképpen egy 
metafora a saját fájdalmaink-
ból saját magunk által épített 
helyre.

Mackenzie Allen Philips le-
velet kap a rejtélyes Papától, 
aki meghívja őt abba a viskó-
ba, amelyhez Mack életének 
legnagyobb tragédiája kapcso-
lódik. Négy éve történt, hogy 
gyermekeivel kempingezni 
indult. Mikor kettőjük kenuja 
felborult, az apa fuldokló fia 
segítségére sietett, s eközben a 
kislány, Missy eltűnt.  Véráztat-
ta és összeszaggatott kis piros 
ruhácskáját egy elhagyatott 

viskóban találták meg, de sem 
a holttestére, sem bármilyen 
más nyomra nem leltek.  Mack 
pedig azóta is önmagát okolja 
a történtekért. 

De ki lehet a titokzatos Papa? 
Talán Isten? Hiszen Mack fele-
ségének bensőséges kapcso-
lata van vele, s Papának hívja. 
Vagy esetleg a „katicás gyilkos” 
rossz viccéről lenne szó? Mack 
hosszú vívódás után elmegy a 
viskóba, de csak egy üres és el-
hagyatott kalyiba várja. Amikor 
azonban csalódottan távozna, 
megtörténik a csoda. A télből 
tavasz lesz, a rozoga viskóból 
barátságos kis rönkház. Amikor 
belép, a Szentháromság három 
alakjával találkozik, s a regény 

ezután a szereplők között lévő 
kapcsolatra és párbeszédekre 
fókuszál, amelyek által egé-
szen más szemszögből látjuk a 
Szentháromságot és a hit alap-
vető kérdéseit. 

Ki ez a három titokzatos 
alak? Köztük van-e, és ki a 
Papa? Visszanyeri-e Mack a hi-
tét? Fény derül-e lánya eltűné-
sére? Megbocsát-e magának s 
Istennek?

A viskó című regény izgal-
mas, nagy hatású, egyesek 
szerint sorsfordító erejű olvas-
mány, egy kételyekkel teli em-
ber útkeresése, ám nem teoló-
giai értekezés. 

Megtalálható a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban.

KÖNYV

William Paul Young: A viskó

THM

BANK1 BANK2 BANK3
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HAMEGVAN
AZÁLOMINGATLAN,

TALÁLJAMEGHOZZÁ
AKEDVEZŐ

ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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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
MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
Csipkerózsika
A VSG Táncszínház előadása. Alkalmi be-
lépőjegy 890 Ft
Március 19-én, hétfőn 10 és 14 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Üvegvarázs
Margittai Adrien kiállítása
Megtekinthető március 21-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Prága éjjel-nappal
Szakács Miklós kiállítása
Megtekinthető március 1-jétől

KAMARATEREM
Kiállítás az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére 6–18 éves 
diákoknak meghirdetett rajzpályázat-
ra beérkezett munkákból
Az alkotások átvehetők április 5-től a mű-
velődési központban
Megtekinthető március 29-ig

KLUBÉLET
SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

VITALITÁSKLUB
50 év felett kineziológus szemmel
Előadó Molnár Klára
Március 19-én, hétfőn 17 órakor

KERTBARÁTKÖR
Magyarországi arborétumok
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Március 23-án, pénteken 16 órától

KÉZMŰVES KLUB 
Tojás írókázása és berzselése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Március 24-én, szombaton 10 órakor

ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Ilka Gábor szobrász kiállítása
A kiállítást megnyitja Wegenast Róbert 
díszlettervező, festőművész. Közreműködik 

Szigeti Eszter ének és Varga Zoltán zongora
Március 23-án, pénteken 17 órakor

KAKTUSZKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Az érdi Kern Péter Kaktuszkör szerve-
zésében. A belépés ingyenes
Március 24–25., szombat-vasárnap 10–17 
óráig

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

A Parkvárosi Közösségi Ház március 
15–18. között zárva tart.

PROGRAM
Senior torna
Minden szerdán 8.30 órakor
Szenior Örömtánc
Minden szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Minden szerdán 16.15 órakor
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Minden pénteken 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Minden pénteken 14 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Babahordozó és Mosható Pelenka Klub
A belépés ingyenes
Március 19-én, hétfőn 10 órakor
Kerekítő
Zenés gyerekfoglalkozás
Március 21-én, szerdán 10 és 10.45 órakor

ELŐZETES
A szorgos és a lusta lány
Mesejáték 1 felvonásban
Ajánlott 3 éves kortól. Belépőjegy: 750 Ft
Március 25-én, vasárnap 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: December 1. és március 31. 
között hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17 
óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM

MÚZEUMBARÁT KÖR
Kovács Ildikó Lenke: Orvosként természeti 
katasztrófák helyszínein Pakisztánban és 
Indonéziában című előadása
Steve Bezuk: Egyedül az Amazonason 
című könyvét bemutatja Bezuk Zsolt 
könyvkiadó
Március 20-án, 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 kény-
szermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére

r

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 szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá-
mon vagy a www.csukalib.hu honlapon

2018. március 14–18. között a 
könyvtár minden részlege ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás
Az 1848/49-es polgári forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulójára emlékezünk
Március hónapban

Ha örökbe fogadná Buksit vagy Gamblert, 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

Buksi 10 hónapos, félénk, de 
barátkozásra hajlamos, kis-
testű kanocska. Állatbarátok 
vették pártfogásukba az ut-
cán mamájával együtt, jelen-
leg ideiglenes befogadónál él, 
de nem maradhat már sokáig. 
Türelmes gazdinak ajánljuk.

Gambler barátságos, aktív 
kutyus, azonosító nélkül kó-
borolt, de nem kereste senki. 
Eleinte félénk volt, kis-köze-
pes testű, 1 év körüli kan. Leg-
inkább beagle és tacskó keve-
rékének tűnik. Már teljesen 
feloldódott, vidám és pörgős.

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

Megbízott tagok a választási bizottságokba
A Országgyűlési Egyéni Választókerüle-
ti Választási Bizottságnak (OEVB) a vá-
lasztott tagokon felüli további egy-egy 
tagját, illetve a szavazatszámláló bizott-
ságok további 2–2 tagját a választókerü-
letben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő 
szervezet, valamint a független jelölt bíz-
za meg.
A választási bizottságok megbízott tagjait – 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 30. § (2) bekezdésének megfelelő-
en – legkésőbb a választást megelőző 16. 
napon lehet bejelenteni. A 2018. április 8-ai 
országgyűlési képviselő-választás delegálá-
si határideje:

2018. március 23-án 16.00 óra.
A választási bizottság megbízott tagja az le-
het, aki az országgyűlési képviselők válasz-
tásán jelöltként indulhat.

Az OEVB megbízott tagját a választási bi-
zottság elnökénél, a szavazatszámláló bi-
zottság megbízott tagjait a helyi választási 
iroda vezetőjénél kell bejelenteni.
A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a 
választási bizottságnak nem lehet tagja: 
a köztársasági elnök, a háznagy, a képvi-
selő, az alpolgármester, a jegyző, másik 
választási bizottság tagja, választási iro-
da tagja, a Magyar Honvédséggel szolgá-
lati jogviszonyban álló személy, valamint 
a jelölt.
A megbízott tagok bejelenthetők a Válasz-
tási Irodán (2030 Érd, Alsó u.1.), részletes 
tájékoztatást az iroda munkatársai a 06-23-
522-374-es, a 06-23-522-300/201 telefon-
számon vagy személyesen adnak.

Választási Iroda

Közérdekű felhívás
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KÖNYVBEMUTATÓ
Hicsik Dóra: A bácskai Kosztolányiak
Előadó a szerző
Március 21-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Húsvétváró kreatív foglalkozás
Március hónapban

HÚSVÉTVÁRÓ MESEDÉLUTÁN
Benne papírszínházi előadás (A tavaszi 
nyúl címmel) és kézműves foglalkozás 
családoknak
Március 21-én, szerdán 16 órakor

MESESZOMBAT
Interaktív mesedélelőtt kézműveskedés-
sel családoknak. Papírszínházi előadás: A 
tavaszi nyúl
Március 24-én, szombaton 10.30 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Húsvéti készülődés
Március hónapban
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

VERNISSZÁZS
Öt év szobraiból
Botos Péter kiállítása. A tárlatot megnyit-
ja Barabás Lajos műgyűjtő. Közreműködik 
Borbély Mihály szaxofonon
Március 16-án, pénteken 18 órakor

MárciuS 19., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Győri Audi ETO KC–Érd
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 89/90. rész
22:30 Katolikus ünnepeink
 Húsvét 1. rész
23:05 Fogadó-óra
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
  0:05 Tűzijáték

MárciuS 20., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Amatild Pinceszínház 2013 
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–FC Ajka 
23:40 Műábránd
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15 Híradó
 0:30 Tűzijáték

MárciuS 21., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 90/90. rész
21:00 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm 2013

22:40 Egy nap a világ
 útifilm
23:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Fény-kép
 dokumentumfilm 
 0:10 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

MárciuS 22., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 143. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Győri Audi ETO KC–Érd 
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll Percek 
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00   Híradó
 0:15 Tűzijáték

MárciuS 23., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 143. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Pénz és taps nélkül
 dokumentumfilm 1999
21:10 Egy nap a világ
 útifilm
21:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

MárciuS 24., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás
 sportmagazin
20:50 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:20 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm 2013
23:00 Bibliai Szabadegyetem 90/90. rész
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:30 Tűzijáték

MárciuS 25., VASárNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 143. rész
20:05 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Pénz és taps nélkül 
 dokumentumfilm 1999
21:50 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:50 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:20  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal

  Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 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 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.

A kiállítás részei:

1. Az Érdi Polgári Természetőrség fotókiállítása az Érd-Sóskúti-fennsík, Natura 2000 természetvédelmi  

területének növényeiről és a hulladékszennyezésről (Gerner Szonja felvételei).

2. Az Auchan Budaörsi áruházának és a Föld Napja Alapítványnak kiállítása a fenntartható és jövőtudatos életmódról.

Együttműködő partnereink:

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, Érd • Magyar Földrajzi Múzeum, Érd • Ökopark Közösség, Érd • Föld Napja Alapítvány, Budaörs  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálat • Auchan Budaörsi áruháza • Gestalt Team Kft., Budapest

2018. március 08-22-ig
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, 2030 Érd, Törökbálinti út 1.

AZ ÖKOPARK KÖZÖSSÉG ÉS A THE EXPLORER SOCIETY BEMUTATJA

A XXI. században döntő jelentőségű, hogy újra harmonikusabb és természetesebb kapcsolat alakuljon ki Bolygónk és az  
emberiség között, különben a környezetünk és az életünk is drámaian megváltozik. “Nincs “B” terv, mert nincs “B” Bolygó.

FÖLD 21
“Zöld úton a Kék Bolygóért”

Bolygóbarát életmód és Natura 2000 természetvédelmi kiállítás
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás határozott időre, 5 
évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. 
§-ban meghatározott feladatok ellátása 
az önállóan működő és gazdálkodó 
Intézményi Gondnokság, valamint 
a hozzá rendelt önállóan működő 
intézmények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint 

a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

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

•	 a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szervnél 
legalább ötéves igazolt szakmai 
gyakorlattal, valamint mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 

vagy felsőoktatásban szerezett 
gazdasági szakképzettséggel kell 
rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) 
bekezdése szerinti nyilvántartásban 
és rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátására jogosító engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, vagy 

külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 KIRA program ismerete;
•	 FORRÁS program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. április 16.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. március 31. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Szabóné Matics 
Zsuzsanna nyújt, a 06-23-521-161-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

címére történő megküldésével (2030 

Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítószámot: 14/9930-

3/2018., valamint a beosztás 

megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, 

rendje: a pályázatokat postai 

úton, a mellékletekkel együtt 3 

nyomtatott példányban, fizetési igény 

megjelölésével kérjük benyújtani. 

A pályázat elbírálásának 

határideje: 2018. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos 

egyéb lényeges információ:

•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 

alapján Érd Megyei Jogú Város 

Polgármestere dönt;

•	 a pályázókat a döntést megelőzően 

a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének 

megfelelően létrehozott legalább 3 

fős bizottság hallgatja meg;

•	 a közalkalmazotti jogviszony 3 

hónapos próbaidővel, határozatlan 

időre szól.

Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Bolyai János Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre, 
2018.08.01–2023.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Erzsébet utca 24–32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a köznevelési intézmény 
vezetőjének feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyeket a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint 
a(z) pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola/egyetemi szintű végzettség 

és tanítói/tanári szakképzettség 
a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) 
bekezdésében foglaltakat is 
figyelembe véve;

•	 legalább öt év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz tanóra 
vagy foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlat;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet és annak 

igazolása, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé;

•	 a nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás 
vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás;

•	 pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői 
szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 az intézmény vezetésére vonatkozó 

program, amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket;

•	 az álláshely betöltéséhez szükséges 
végzettség, szakképzettség 
meglétét igazoló okmányok 
másolata;

•	 pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői 
szakképzettség meglétét igazoló 
oklevél másolata;

•	 a pályázó legalább 5 év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz tanóra 
vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlatát igazoló, munkáltató 
által kiállított dokumentum 
(munkáltatói igazolás munkakör, 
illetve óraadó esetén az 
ellátott szakos tanári feladatok 
megnevezésével);

•	 90 napnál nem régebbi eredeti 
hatósági bizonyítvány a büntetlen 
előélet igazolására, valamint annak 
igazolására, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé;

•	 a pályázó szakmai önéletrajza;
•	 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, 

hogy hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (harmadik 
személlyel közléséhez);

•	 a pályázó aláírt nyilatkozata 
arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos 
kezeléséhez, továbbításához;

Hiánypótlásra a pályázat beadási 
határidejét követően nincs 
lehetőség.
A beosztás betölthetőségének 
időpontja: a beosztás legkorábban 
2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. március 29. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sárközi Márta, a Tankerületi 
Központ Igazgató Asszonya nyújt, a 
+36-30/381-3995-ös telefonszámon.

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

Emberi Erőforrások Minisztere 
címére történő megküldésével 
(Érdi Tankerületi Központ 
2030 Érd, Alispán utca 8/a.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: TK/123/349-
3/2018, valamint a beosztás 
megnevezését: Érdi Bolyai János 
Általános Iskola Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének kikérése után 
az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. július 13.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
pályázatot írásban, három azonos 
szövegű és mellékletű példányban 
(kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés 
nélküli példányban), zárt borítékban 
kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi 
Központ címére (2030 Érd, Alispán utca 
8/A). A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- 
Érdi Bolyai János Általános Iskola 
intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a kk.gov.hu/
erd honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási 
időpontja: 2018. február 27.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 
15. a) pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági 

feladatokat, így különösen:
•	 ellátja az építési, az összevont, 

a bontási, a használatbavételi, 
a fennmaradási engedélyezési 
eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos 
építési követelményektől 
való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, 

a jogutódlás, a veszélyhelyzet 
esetén szükségessé váló építési 
tevékenység tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági 
feladatokat, gondoskodik a 
szakhatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításáról, 
a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 
érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési 
szabályzatban foglalt rendelkezések 

betartásáról;
•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 

nyújt.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építéshatósági 
ügyintéző, döntés-előkészítő 
munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen 

szerkezetépítő szakirány) vagy 
városgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert 
szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú 
képzésben szerzett tervező 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat;

•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 04. 09.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. 03. 29. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Kujáni Beáta hatósági 
csoportvezető nyújt a 23-522-300/236 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-
5/2018., valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági 
ügyintéző.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. 04. 08.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 
15. a) pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági 

feladatokat, így különösen:
•	 ellátja az építési, az összevont, 

a bontási, a használatbavételi, 
a fennmaradási engedélyezési 
eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos 
építési követelményektől 
való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, 
a jogutódlás, a veszélyhelyzet 

esetén szükségessé váló építési 
tevékenység tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági 
feladatokat, gondoskodik a 
szakhatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításáról, 
a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat;

•	 ellátja a főépítészi csoport 
települést érintő területrendezési 
tervek, valamint a szomszédos 
települések fejlesztéssel és 
szabályozással kapcsolatos 
feladatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 

érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési 
szabályzatban foglalt rendelkezések 
betartásáról;

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építéshatósági 
ügyintéző, döntés-előkészítő 
munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű 

magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány) vagy 
városgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert 
szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú 
képzésben szerzett tervező 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat;

•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 04. 09.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. 03. 29. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Kujáni Beáta Hatósági 
csoportvezető nyújt, a 23-522-300/236-
os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-
4/2018., valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági 
ügyintéző.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. 04. 08.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

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



Az ENSZ azt akarja,
hogy fizessük
a migránsok

letelepedését és
munkavállalását.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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MMoollnnáárr ééss TTáárrssaa KKfftt..
MMunkavédelmi áruház
Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén, illetve az Érdi
Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibakeresési, hibajavítási, karban-
tartási és kapcsolódó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy
• elektroműszerész, vagy villamossággal összefüggő témában szerzett

szakmunkás vagy technikusi végzettség.
• B kategóriás jogosítvány.
Előny: technikusi végzettség, ipari környezetben szerzett üzemeltetési ta-
pasztalat, rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próba-
idővel. Munkarend: műszakos vagy teljes munkaidős (normál, heti 40 órás)
munkarend, szükség esetén készenlét ellátásával. Munkavégzés helye: Érdi
Szennyvíztisztító Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, jutta-
tások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra, egyéb jutta-
tásokra a Társaságunknál hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendel-
kezéseket. Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal,
illetvemegegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Magyar Földrajzi Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan időre 
szóló közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás 5 éves határozott 
időre, 2018. augusztus 1-jétől 2023. 
július 31-éig szól.  
A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Budai út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői beosztással járó lényeges 
feladatok:
•	 a pályázatban kidolgozott vezetői 

program és a fenntartó által jóvá-
hagyott éves munkaterv alapján 
történő feladatellátás;

•	 munkáltatói jogok gyakorlása az 
intézményben;

•	 az intézmény rendeltetésszerű 
és gazdaságos működésének 
biztosítása;

•	 együttműködés a fenntartó 
illetékes szervezeti egységeivel;

•	 a kulturális javakhoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében 
az alábbi feladatok magas színvo-
nalon történő ellátása:
- a kulturális javak egységes 

szaktudományos szempon-
tok szerinti, tudományos 
szaktevékenység keretében 
kialakított, nyilvántartott 
és dokumentált együttesé-
nek őrzése, gondozása és 
bemutatása,

- kutatási tevékenység lehető-
ségének biztosítása,

- kultúraközvetítő, közművelő-
dési tevékenység ellátásával 

hozzájárulás az egész életen 
át tartó tanulás folyama-
tához,

- közművelődési rendezvé-
nyek és egyéb programok 
rendezése,

- együttműködés nevelési-ok-
tatási intézményekkel, ennek 
keretén belül múzeumpeda-
gógiai programok szervezé-
sével közreműködés az iskolai 
és az iskolán kívüli nevelés 
céljainak elérésében, 

- a kulturális javak múzeumpe-
dagógiai célú feldolgozása, 
folyamatosan megújuló 
múzeumpedagógiai és múze-
umandragógiai programkíná-
lat biztosítása,

- turisztikai vonzerejének fel-
használásával, a látogatóinak 
nyújtandó szolgáltatásokkal 
helyi és országos szinten 
a gazdaság élénkítésének 
elősegítése,

- részvétel a kulturális javak 
védetté nyilvánításával és 
kiviteli engedélyezésével kap-
csolatos hatósági ügyekben.

•	 együttműködés muzeális 
intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit 
gondozó intézményekkel, így 
különösen a könyvtárakkal, a 
levéltárakkal és a közművelő-
dés intézményeivel, továbbá a 
tudományos köztestületekkel, a 
köz- és felsőoktatás, valamint a 
szakképzés intézményeivel.

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, az annak végrehajtásáról 
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet, valamint az Érd Megyei 
Jogú Város fenntartásában működő 
közművelődési és közgyűjteményi 
intézményekben dolgozó közalkal-
mazottak juttatásainak szabályairól 
szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati 
rendelet előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság, vagy 

külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezés, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett státusz;

•	 büntetlen előélet, illetve annak 
ténye, hogy a pályázó nem áll 
muzeális intézményben, nyilvá-
nos könyvtárban, közlevéltárban 
és közművelődési intézményben 
végezhető tevékenység folyta-
tását kizáró foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt;

•	 mesterfokozatú végzettség 
és szakirányú szakképzettség, 
vagy jogász, vagy közgazdász 
szakképzettség;

•	 tárgyalásszintű idegennyelv-
ismeret;

•	 végzettségének és szakkép-
zettségének vagy az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal történő 
rendelkezés;

•	 vezetői gyakorlat;
•	 kiemelkedő szakirányú tudomá-

nyos vagy szakmai tevékenység;
•	 a munkakör ellátásához szüksé-

ges magyar nyelvtudással való 
rendelkezés;

•	 magasabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg a 
150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 
1. melléklet 4. pontja szerinti 
közalkalmazotti munkakörök 
valamelyikébe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 Tudományos fokozat
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 a végzettséget igazoló okiratok 

egyszerű másolata;
•	 idegennyelv-ismeret igazolása, 

amely történhet különösen 
államilag elismert komplex 
típusú középfokú nyelvvizs-
ga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat, a szakmai 
gyakorlat külföldi teljesítéséről 
szóló igazolás bemutatásával;

•	 a jogszabályban meghatározottak 
szerinti legalább öt év szakmai 
gyakorlatot és a vezetői gyakor-
latot igazoló okiratok egyszerű 
másolata;

•	 szakmai önéletrajz;
•	 szakmai helyzetelemzésre épülő 

vezetési program a fejlesztési 
elképzelésekkel;

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

•	 pályázó arról szóló nyilatkozata, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul;

•	 pályázó nyilatkozata vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról.

A megbízás kezdő időpontja: 
2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 25.
A pályázat benyújtásának 
módja: a pályázatot mellékletekkel 
együtt, postai úton, két nyomtatott 
példányban kérjük benyújtani Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesterének 
címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), 
valamint elektronikus úton Körmöczi 
Józsefné, a Humán Iroda vezetője 
részére a jkormoczi@erd.hu e-mail 
címen keresztül. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/9930/2018., valamint a beosztás 
megnevezését: „múzeumigazgató”. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kétszeriné Perlaki 
Csilla közművelődési ügyintéző nyújt 
a 23/522-349-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:
•	 a pályázót a pályázati határidő 

lejártát követő huszonegy napon 
belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott 
legalább háromtagú, a betölten-
dő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg.

•	 A szakértői bizottsági meghallga-
tást és véleményezést követően, a 
bizottság véleményét mérlegelve 
a végleges döntést Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlés hozza 
meg. Az országos szakmúzeum 
vezetőjének megbízásához a 
miniszter véleményét előzetesen 
ki kell kérni.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2018. június havi 
rendes ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
vezetői megbízással egyidejűleg 
létesülő közalkalmazotti jogviszony 
esetén három hónapos próbaidő kerül 
kikötésre.



Vékonyított szemüveglencsékre és

egyes szemüvegkeretekre!

Az akció március 1–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
További részletek az üzletben.
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Álm aimat nem feledve
Még egy éve sincs, hogy Pócsiné Sivák Erzsébet, az 
Ófalusi óvoda tagintézmény-vezetője beiratkozott egy 
fővárosi festőtanodába, hogy egyik ismerősét saját al-
kotásával lephesse meg. Azóta is fest, képeiből márci-
us 8-án nyílt kiállítás a régi Parkvárosi Közösségi 
Házban.

Zsúfolásig megtelt a régi 
közösségi ház valahai mo-
ziterme csütörtök délelőtt, 
a Szociális Gondozó Köz-
pont által szervezett nőnapi 
kiállításmegnyitón. Ez a 
harmadik olyan esztendő, 
amikor kulturális rendez-
vénnyel köszöntötték fel a 
hölgyeket – tudtuk meg 
Kiss Sándor szociálpeda-
gógustól, a délelőtt főszer-
vezőjétől. 

Pócsiné Sivák Erzsébet 
lapunknak hangsúlyozta: 
autodidakta festőnek tartja 
magát, és az alkotás örömé-
ért készíti képeit.

– A festés az önkifejezés 
egyik formája, ráadásul 
frissen tartja a memóriát is 
– jegyezte meg mosolyogva 
Erzsébet, hozzátéve: kiállí-
tásának üzenete, hogy soha 

nem késő belevágni valami-
lyen alkotó tevékenységbe. 

A kiállításmegnyitóra 
nemcsak kollégák, ismerő-
sök jöttek el, hanem a nyug-
díjasklubok tagjai is, hi-
szen a rendezvény egyben 
nőnapi műsor is volt, IRKA-
tagok közreműködésével: 
Kaderják Gyula és Né
meth Antal mondott verse-
ket, Szeghy Karolina felol-
vasta egyik meséjét, a Tele-

ki iskola diákjai daloltak, 
végezetül Pomázi Zoltán 
előadóművész énekelt az 
egybegyűlteknek. Nem ma-
radhatott el a jó hangulatú 
pódiumbeszélgetés sem: az 
alkotó óvó nénivel Kiss 
Sándor beszélgetett.

Pócsiné Sivák Erzsébet 
kiállítása március 22-éig 
látható. n Á. K.

Az alkotó szerint a festés frissen tartja a memóriát is

Itt  érintetlen paradicsom vár
Nem volt szükség arra a 
csillagvirágra, amit cse-
répben hozott magával Né-
meth Antal, a Kertbarát 
Kör vezetője a vasárnapi 
„Csillagvirág” túrára, 
arra az esetre, ha nem ta-
lálkozunk az erdőben élő 
testvérével. Aki egy héttel 
a sarkvidéki hideg utáni 
tavaszias vasárnapi nap-
sütésben a Beliczay-szi-
getre kirándult, annak 
nemcsak csilllagvirág, de 
hóvirágszőnyeg is a lábai 
elé terült.

Németh Antal, a Beliczay-
szigetre kiránduló csapat és 
a Kertbarát Kör vezetője el-
árulta nekünk, hogy nőnap-
ra nem egy-egy szál virágot 
szokott adni családja nőtag-
jai számára, hanem kihozza 
a szigetre őket, ahol egy 
egész szőnyegnyi virágot 
kaphatnak. Szavai a kirán-
dulás elején még túlzónak 
hangzottak, de alig tettünk 
néhány lépést a Termál Ho-
tel parkolójából az erdő felé, 
máris beigazolódtak. Lá-
bunk előtt valóban ott díszel-
gett egy egész szigetnyi ké-
kes színekben tündöklő csil-
lagvirág. Nem sokkal mesz-
szebb a kék foltokat fehérek 
váltották fel: kecses, lehaj-
tott fejű hóvirágok hirdették 
ott, hogy visszavonhatatla-
nul megérkezett a tavasz.

Sokan kirándultunk va-
sárnap délelőtt a Beliczay-
szigetre. Nemcsak a Kertba-
rát Kör, hanem a nyugdíjas-
klub tagjai, családok és pol-
gári természetőrök is. Utób-
biak örömmel nyugtázták, 

hogy a Beliczay-szigetet 
nem árasztották el az embe-
rek szeméttel. Van, aki sze-
rint az árvíz veszélye miatt 
maradhatott meg ez a táj a 
rá jellemző háborítatlansá-
gában. Akárminek is kö-
szönhető, egy igazi érintet-
len kis erdei paradicsomba 
nyerhettünk bepillantást. 
Németh Antal pedig – Király 
Lajos asszisztálásával – 
igazi jó túravezetőnek bizo-
nyult. A kirándulók alapos 
betekintést kaphattak tőlük 
a táj természeti és kultúrtör-
téneti jellegzetességeibe.

Mint Németh Antal el-
mondta, egyre többen szok-
tak részt venni a kirándulá-
saikon, és valóban, vasár-

nap délelőtt egy kisebb tö-
meg népesítette be a Be-
liczay-szigetet. Volt olyan, 
aki több évtizede, még a 
gyerekével járt itt utoljára, 
de olyan is akadt, aki el-
mondta, hogy ötven éve la-
kik Érden, de még egyszer 
sem volt itt, és nem is tudta, 
hogy Érdnek ilyen szép terü-
letei is vannak. 

Pedig igen, nemcsak egy 
jól kitalált reklámszöveg, 
hogy „virágzó kertváros”, 
Érdnek valóban páratlan 
természeti adottságai és ter-
mészeti értékekben gazdag 
tájai vannak. Igazán megéri, 
ha vesszük a fáradságot, és 
elkirándulunk ezekbe meg-
ismerni őket. n JAN

Kertbarátok, nyugdíjasklubtagok, családok és polgári természet
őrök együtt kirándultak a Beliczayszigetre
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Ovi bál Tusculanumban

Nagy volt a forgalom múlt 
szombat este a Tusculanum 
oviban, de ezúttal nem a 
gyerekek nyüzsögtek a ter-
mekben, hanem a szülők. A 
jótékonysági bál célja az 
volt, hogy az új tornaterem 
eszköztárát tudják bővíteni 
és fejleszteni. 

– Régebben hagyomány 
volt, hogy felnőtt bált is 
szerveztünk, aztán mivel 
szűkös volt a helyünk és 
nem volt egy nagy termünk, 
évekig elmaradt. Ebben az 
évben viszont megkaptuk 
az új tornatermet, ráadásul 
idén negyvenéves az óvo-
dánk, úgyhogy gondoltuk, 
kihasználjuk az alkalmat, 
hogy felelevenítsük ezt a 

hagyományt – nyilatkozta 
lapunknak Artner László
né, az intézmény vezetője.

Elsőként az óvodások 
néptáncbemutatóját csodál-
hatta meg a közönség. Ez-
után következett az óvoda 
dolgozóinak a meglepetése, 
akik Pitbull Timber című 
számára mutatták be kore-
ográfiájukat és akkora si-
kert aratott a produkciójuk, 
hogy a közönség még egy 
ráadásszámra is visszatap-
solta őket. Az est záróak-
kordját a Master SE tagjai, 
egy kisfiú és egy kislány 
vérbelien ügyes, akrobati-
kus elemekkel tarkított tán-
ca adta, ami szintén elbűvöl-
te a nézőket. n Meliska

Az óvoda dolgozóinak fellépése akkora sikert aratott, hogy a kö-
zönség még egy ráadásszámra is visszatapsolta őket

Batthyány apró katonái
Huszonnégy éve, 1994. március 15-én vette fel a Batthy-
ány nevet a négyes számú általános iskola. Az évfordulót 
azóta minden esztendőben többnapos programsorozat-
tal ünneplik; egyik rendezvény a történelmi akadályver-
seny volt. 

Ahogy a Batthyány-napok, 
úgy az is hagyomány, hogy az 
iskolában az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emlé-
kezetére akadályversenyt 
rendeznek az alsó tagozato-
soknak. A mókás, sportos fel-
adatok során a gyerekek har-
ci utánzó mozgásokat próbál-
hatnak ki: futás, kúszás, do-
bás, mindezt különleges, a 
’48-as forradalmat idéző dísz-
letek között. A gyerekek így 
nem a megszokott keretek 
közt, verssel és prózával, ha-

nem mozgásos feladatok ke-
retében hangolódhatnak az 
ünnepre – hangsúlyozta la-
punknak Tinka Lajos tanító, 
a március 7-ei akadályver-
seny szervezője.

Idén először az alsósok 
mellett végzős óvodások is 
részt vettek a versenyben: a 
picik a diákok segítségével 
hajtották végre a mókás 
ügyességi feladatokat: lova-
goltak játékparipán, célba 
dobtak az „ágyúgolyóval”, 
kúsztak, ugrottak. Voltak 

persze olyan feladványok is, 
amelyek csak az idősebbek-
re vártak, mint például az 
óriás betűkirakós.

A Batthyány-napok kereté-
ben a diákokra egyéb vetél-
kedők, meglepetések is vár-
tak március 5. és 14. között. 
A rendezvénysorozat nyitó-
napján tartották a szintén 
hagyományos batthyánys 
rajzverseny eredményhirde-
tését. Idén a város hat iskolá-
jából négyszáznál is több 
pályamunka érkezett az Ál-
latok világa címmel kiírt ver-
senyre – a zsűri ezek közül 
46-ot díjazott. Ekkor nyílt 
meg a felnőtteknek is szóló 
Nyitott szemmel a nagyvi-
lágban című fotókiállítás is, 
amelyre huszonheten küld-
tek be több ezer képet.

A Batthyány-napok kere-
tében nyelvi versenyek és 
Petőfi-versmondóverseny 
várt a sportiskola diákjaira, 
illetve egy, a reformkor mű-
vészetét, irodalmát, törté-
nelmét érintő komplex ver-
seny, amelyre nemcsak a 
Batthyány, hanem az érdi és 
környékbeli iskolák diákjait 
is szeretettel várták.

Qn -k-
Idén először az alsósok mellett végzős óvodások is részt vettek a ver-
senyben

A G árdonyit segíti Milák kabalája
Több mint egymillió forint gyűlt össze a Gárdonyi iskola 
múlt szombati jótékonysági bálján. A bevételt kerti ját-
szóeszközök beszerzésére fordítják.

A Gárdonyi iskolában ré-
gen is tartottak bálokat, az-
tán megszakadt ez a hagyo-
mány, amit az új épület át-
adása után élesztettek fel. 
2011 óta minden esztendő-
ben megrendezi a szülői 
szervezet, illetve a Tuscula-
num Alapítvány ezt a nőnapi 
jótékonysági rendezvényt, 
amelynek bevételét az isko-
lára fordítják.

– Idén az udvarra szeret-
nénk szabadtéri játékokat vá-
sárolni – mondta érdeklődé-
sünkre Pintérné Bernyó Pi
roska intézményvezető, aki-
től megtudtuk azt is: ahogy 
az idő engedi, szeretnék tele-
píteni az új eszközöket.

– A tavalyi évben kitalál-
tuk, hogy a tombola mellett 
árverezést is tartunk. A múlt 
évben a kézilabdacsapat de-

dikált mezét, idén pedig Mi
lák Kristóf világbajnoki 
ezüstérmes úszó, az iskola 
végzős diákja aláírt fotóját, 
illetve világbajnokságon ka-
pott kabaláját árvereztük el. 
Az így befolyt összeg is ala-
pítványunkat segíti – hang-
súlyozta Pintérné Bernyó 
Piroska.

Mint Milák Kristóf lapunk-
nak elmondta: ez a rendez-
vény nagyon jó alkalom 
arra, hogy visszaadja, amit 
az iskola neki nyújtott – így 
szerette volna megköszönni 
az itt töltött éveket, a renge-
teg segítséget.

Az idei bál újítása volt a 
Gárdonyi cukrászda: itt a 
szülők által készített süte-
ményeket vásárolhatták meg 
a vendégek, akik egyben sza-
vazhattak is az általuk legfi-
nomabbnak talált édességre. 
A legtöbb voksot elnyert 
alsó, felső, illetve gimnáziu-
mi tagozatos osztály egyna-
pos tanulmányi kirándulást 
kapott ajándékba.

A szülők nemcsak a süte-
ményeket készítették, ha-
nem a g imnazistákkal 
együtt részt vettek a külön-
leges báli dekoráció elkészí-

tésében is: az aula fehér, 
ezüst és kék színbe öltözött 
erre az estére: a kék a vizet, 
az ezüst az ezüstérmet, a fe-
hér pedig a tiszta sportolást 
jelképezte.

– A dekoráció, a vacsora-
rendelés, a zene, a műsor 
összeállítása mind a szülői 
szervezet munkája, amiért 
köszönet illeti őket. A neve-
lőtestület a tombolatárgyak 
gyűjtésében, illetve a jegy-
árusításban vett részt. A 
gimnazisták is segítettek a 
lebonyolításban, így elmond-
hatjuk, hogy ez a bál igazi 
összefogás eredménye – 
hangsúlyozta Pintérné Ber-
nyó Piroska.

A mintegy 150 vendég 
részvételével zajló bál mű-
sorral indult: az ötödik osz-
tályosok palotása után fellé-
pett a JP Dance Company, az 
ÉTC, Iváncsics Noémi, az 
iskola volt diákja és a Mas-
ters SE tanítványai. Ezen az 
estén Milák Kristófot kivéte-
lesen nem a medencében, 
hanem a parketten nyújtott 
teljesítményéért tapsolhatta 
meg a közönség – a nyitó ke-
ringőt ugyanis a fiatal spor-
toló táncolta az igazgatónő-
vel. Később táncra perdültek 
a vendégek is, és hajnali há-
romig ropták a Gárdonyi is-
kola jótékonysági bálján.

Qn ÁdÁM k.

A nyitó keringő: Pintérné Bernyó Piroska igazgatónőt Milák Kristóf 
kérte fel

A JP Dance Company táncosai is az est színeiben léptek fel
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Érdi termelő üzem
keres kiemelt kereseti

lehetőséggel
kétműszakos munkarendbe

•Alu AWI hegesztőket
•betanítottmunkásokat
Amit kínálunk:
versenyképes teljesítmény
arányos fizetés, Cafeteria,
utazási hozzájárulás

Amit elvárunk:
precíz munkavégzés

Amunkavégzés helye: Érd

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu

email címen vagy
a06-30-335-8307
telefonszámon lehet.
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J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

MEGVÁLLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ

HÖLGYET
TAKARITÓNŐI

ÁLLÁSRA

HETI 20 ÓRÁBAN,
ÉVES BEJELENTETT ÁLLÁS,

FIZETÉS, MINIMÁLBÉR ALAPJÁN.
Jelentkezni lehet emailben:
emese.kiss@jslogistics.eu

vagy telefonon:
+36 70 320 7084
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

Érvényes új típusú targoncavezetői
engedély
(3324 vezetőüléses és 3312
gyalogkíséretű gépcsoportokra)

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

Juttatások: versenyképes alapbér, kiemelkedő műszakpótlék, havi és
féléves bónusz, kafetéria, munkatárs ajánlási program, belépési bónusz,

ingyenes vállalati buszjáratok.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük önéletrajzát küldje el a job@alpine.hu e-mail címre.

Érdeklődni a 06-23-534-122-es telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.
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Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• fe���szn���i szint� sz�m�t�gépes isme�et
• ��te�mettség • e��iv�totts�g
Előny: é�tékes�tési t�p�szt���t
�én�képes öné�et���zok�t v���uk�
fekete.gabor@szatmari.hu

�e�efon�
30/327-3959

ÉRTÉKESÍTŐ-t

BUDAPEST XXII. ker.
BUDATÉTÉNYI ÁRUHÁZÁNAK
csapatába kollégát keresünk:

BUDAPEST XXII. ker.
BUDATÉTÉNYI ÁRUHÁZÁNAK
csapatába kollégát keresünk:
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ÜGYVITELI MUNKATÁRS

Érdeklődni06-20-206-60-57, 06-23-365-411
számokon lehet munkaidőben vagy küldje el önéletrajzát

akapas@kozjegyzo.humail címre.

Közjegyzői irodába számítógépes ismeretekkel
rendelkező ügyviteli munkatársat keresek,

teljes állásban.

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

54
64

31

AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 890 000 Ft. 06-20-
9204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
28
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, lemosó permetezést, fák/
veszélyes fák biztonságos kivá-
gását, sövényvágást, tuják
visszavágását, bozótirtást zöld-
hulladék elszállítással. . 06-20/
312-76-76.

Tojójérce 19 hetes, vörös 1500 Ft/
db áron eladó. 06-30-241-7729

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 56
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VEGYES

50-es, 60-as, 70-es évekből búto-
rokat vásárolnék készpénzért,
mindent megnézek! Valentin
06-70-282-5381

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést, gyűjteményt. 06-20/997-
11-53.

Diósdi kerti munkára (ásás, fűnyí-
rás) keresünk heti 1 napra segí-
tőt. 06-23-381-589

Megbízható hölgy alkalmanként
takarítást vállal. 06-30-7737220

2 db ágyneműtartós heverő ol-
csón eladó! 06-20-462-0581

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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VÁLLALKOZÁS

Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,

zöldhulladék elszállítás, kisebb bontások.
BÁRMIT, BÁRMIKOR,

HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396,
06-20-318-4555
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 56
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Mindenféle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

Ács, kőműves ésmindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Márkás sportmezek+nadrágok
Legea, Zeusz, Givova stb. kap-
hatók. Tel: 06-30-5927-696
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Érdi székhelyű építőipari cég folyamatos, hosszú távú
bejelentett munkalehetőséget kínál kőművesek
és segédmunkások részére magas- és mélyépí-
tési munkákra. Munkavégzés hétfőtől péntekig egész
évben. Várható nettó bér kőműves: 300.000 Ft, segéd-
munkás: 230.000 Ft.

Állásegyeztetés:30/419-8141
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Szeretnél Te is ebben
a csapatban

Sóskúton dolgozni?

Automata-gépsor
kezelőt keresünk

Önéletrajzokat
MAPEI KFT.,

2040 Budaörs, Pf. 6. és
allas@mapei.hu címekre

kérjük elküldeni.

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély
Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom. Ez a csapat összetart jó-
ban-rosszban”

(Zsitnyányi Ottó raktáros)

A Napfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős

keres!
A közalkalmazotti bérbesorolás

mellett kiemelt cafeteriát, valamint
13. és 14. havi fizetést biztosít.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu

e-mail címen, érdeklődni
a06-23/368-400-as
telefonszámon lehet.
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keres!

teljes munkaidősj

keres!
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))

ÁLLÁST KÍNÁL

Diszpécser munkakörbe kere-
sünk műszaki végzettségű kol-
légát törökbálinti irodaházba.
Munkaidő: hétköznap 8-17-ig.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

Műhely: Érd •Munkavégzéshelye:változó
Jelentkezni e-mailen: info@global-t.hu,

mob.: 06-309-345-713 lehet. 55
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20 éveműködő diósdi könyvelőirodába
gyakorlattal rendelkező

könyvelő munkatársat
keresünk.

zsolt@ihkft.hu 06-30-9866654
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Gépész szakirányú végzettséggel
keresünk kollégát törökbálinti
irodaházba. Munkaidő hétköz-
nap 8-17-ig. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.

Vas-Fémker Kft érdi telephelyére
keresünk sofőrt 18 tonnás da-
rus autóra. Feltétel: C jogosít-
vány, Gki kártya, darukezelői
vizsga. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: erd@vasanyag.hu

Tűzifa telepre rakodói és sofőr
munkakörbe kollegát keresünk.
„B” kategóriás és targonca ke-
zelői jogosítvány előny. Érdek-
lődni: 06-70-222-8212 (8.00-
15.00 közt munkanapokon.)

A DMH Magyarország Kft. keres
raktárost targonca vezető vizs-
gával. A munkavégzés helye:
Harbor Park Logisztikai köz-
pont. Érd. tel.: 30/817-0323

Gyakorlattal rendelkező moso-
gatónőt felveszünk érdi Branco
Steakhouse-ba. Érdeklődni sze-
mélyesen 12-14h közt: Érd, Ba-
latoni út 13.

Parkvárosi sütödébe, több mű-
szakba keresünk, azonnali kez-
déssel kisegítőket. Hívd Ilust:
06-20-411-3645! Jó kereseti le-
hetőség!

Érdekel az Avon világa? Szeretnél
sok ajándékot? Keress nyugod-
tan! 3kovacs@gmail.com

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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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Szobák kiadók konyha- és fürdő-
szobahasználattal. 50 ezer
Ft+rezsi. 06-70-409-3869

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

INGATLAN

Központhoz közel összkomfor-
tos, külön bejáratú, karbantar-
tott, 117 nm-es, parkolós, 3
mellékhelyiséggel rendelkező
ház kiadó dolgozóknak vagy
egyéb tevékenység céljából,
akár családnak is. 06-20-380-
1876

KIADÓ INGATLAN

Családi háznál külön bejárattal,
kocsibeállóval, központhoz kö-
zel, összkomfortos, 60 nm-es
szuterén házaspárnak kiadó.
Április 1-től költözhető! 06-20-
380-1876
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

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

Csipkeruha üzlet nyílt Érden!
Menyasszonyi ruhától az egye-
di, hétköznapi öltözékig. Üzlet:
Érd, Budai út 12. 06-30-
2425390

Ép, roncs, törött, totálkáros, hiá-
nyos személy- és tehergépjár-
művek átvétele bontásra, meg-
semmisítésre. 06303291839

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

magyarroplabdaszovetseg magyar röplabda szövetség www.hunvolley.huhunvolley Hunvolley

2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

PROGRAM
2018. MÁRCIUS 17., SZOMBAT
15:30 Férfi bronzmérkőzés
Pénzügyőr SE – FINO Kaposvár SE

18:00 Férfi döntő mérkőzés:
HÉP-Kecskeméti RC – VRCK Volleyball Kft.

2018. MÁRCIUS 18., VASÁRNAP
15:30 Női bronzmérkőzés:
Vasas Óbuda – Jászberény Volleyball Team

18:00 Női döntő mérkőzés:
Fatum-Nyíregyháza – LINAMAR-Békéscsabai RS Kft.

MAGYAR KUPA DÖNTŐ

2017-2018

RÖPLABDA

JEGYÁRAK:
FELNŐTT NAPIJEGY 2000 Ft

DIÁK/NYUGDÍJAS NAPIJEGY 1200 Ft
12 év alatt az első kétszáz jegy ingyenes!
Jegyek elővételben a www.hunvolley.hu

és a www.erdarena.hu honlapokon,
illetve a helyszínen kaphatóak!

MÁRCIUS 17-18. ÉRD
ARÉNA
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Bal ul sikerült nyitány  
az Ercsi úton
Az NB III Nyugati csoportjának tizennyolcadik forduló-
jában a tabella második helyén álló Érdi VSE rangadót 
vívott a harmadik helyezett FC Ajkával az Ercsi úti 
Sporttelepen.

A mérkőzést megelőzően 
az Érdi VSE ügyvezető elnö-
két, a március 11-én nyolcva-
nadik szülinapját ünneplő 
Novák Ferencet köszöntötte 
a csapat, illetve T. Mészáros 
András polgármester, vala-
mint az egyesület elnöksége.

Nagy elánnal kezdte a 
Veszprém megyei társaság 
az érdi rangadót, az érdi ne-
velésű Csizmadia Zoltán 
hamar vezetéshez juttathat-
ta volna új csapatát, de az 
érdi védelem állta a sarat. 
Az első félidőben mindkét 

csapatnak megvoltak a lehe-
tőségei a vezetés megszerzé-
séhez, ám a biztonsági játék 
után gól nélküli döntetlennel 
vonultak szünetre a felek.

A fordulás után azonban 
hamar előnybe került a há-
zigazda, miután Kelemen 
Patrik húsz méterről lőtt 
Balogh Márton kapujába 
(1–0). Nyolc perccel később 
azonban visszajött a meccs-
be az Ajka, amely Csizma-
dia Zoltán révén egyenlített 
(1–1). A hajráig mindkét csa-
pat megszerezhette volna a 

vezetést, de végül a Veszp-
rém megyeiek tették ezt 
meg, miután a 83. percben 
tizeneg yeshez jutottak. 
Horváth Péter büntetőjét 
ugyan védte Kertész Fe-
renc, de az ajkai játékos be-
lőtte a kipattanót (1–2). Há-
rom perccel később jött a 
kegyelemdöfés, egy kontra 
után Vallejos lövését még 
védte Kertész, de a kipatta-
nó itt is az ajkaiaké lett, 
Pavlitzky Balázs pedig 
nem hibázott, kialakítva ez-
zel a 3–1-es vendégsikert.

Az érdiek a vereség ellené-
re őrzik második helyüket a 

tabellán, de az Ajka egy 
pontra zárkózott.

– Nekünk az első félidőben 
az volt a fő bajunk, hogy ösz-
szesen másodszor voltunk 
füvön. Nem akarom erre fog-
ni, mert utána felvettük az 
ellenfél pörgősebb ritmusát. 
A második félidőre bátrab-
ban jöttünk ki, jókor rúgtuk 
a gólt és akkor olyan benyo-
másom volt, hogy ezt a mecs-
cset lehozzuk, de ajándékoz-
tunk egy gólt az ellenfélnek. 
Utána a játékvezető egy ka-
varodás után tizenegyest 
ítélt, azért, mert a földön fek-
vő játékos kezén átgurult a 

labda. Ezt kicsit furcsának 
találom. Mentünk az ered-
mény után, de ezt forró fejjel 
tettük. Ebben a meccsben 
nem volt benne az sem, hogy 
nyerünk, de a mérkőzés 
alapján pedig abszolút nem 
volt benne, hogy kikapunk – 
mondta Limperger Zsolt, az 
Érdi VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb 
március 14-én, szerdán 
14.30-kor lép pályára, ami-
kor a tizenhetedik forduló-
ból pótolt találkozón játsza-
nak Pasaréten, a Pénzügyőr 
vendégeként.

QQ Domonkos

ÉRDI VSE–FC AJKA 1–3 (0–0)
Érd, 350 néző. V: Takács Tamás (Flinta Zoltán, Zahorecz Roland)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár (Pintér N., 21. perc), 
Németh G. V. – Koós, Kónya B. (Tárkányi, 84. p.), Pallagi, Melczer – 
Balázsovics (Kalmár, 68. p.), Kelemen P. Vezetőedző: Limperger 
Zsolt
Gólszerzők: Kelemen P. (47.), ill. Csizmadia (55.), Horváth P. (83.), Pav-
litzky (86.)

Kelemen Patrik (b) és az érdi nevelésű, de már Ajkán játszó Csizmadia Zoltán is betalált  (Fotó: Balogh István)

Röplabda
Óriási győzelmet aratott hazai pályán a Delta RSE Érd az NB II-es 
női röplabdabajnokság Közép-csoport rájátszásának 2. forduló-
jában. Dömötör-Mátrai Beáta csapata a Kalocsa ellen lépett pá-
lyára és 0:2-es állásról felállva győzött 3:2-re. Ez volt a csapat első 
hazai sikere a 2017/2018-as bajnoki évadban, ami nem is jöhetett 
volna jobbkor, hiszen a rájátszás öt mérkőzésén dől el a klubok 
végső helyezése.

Birkózás
A múlt heti, pécsi U23-as szabadfogású országos bajnokság 
után kötöttfogásban is aranyérmes lett Kovács Bence, az Érdi 
Spartacus SC birkózója. A mogyoródi viadalon Kovács Bence 
mellett 55 kilóban még Nagy Krisztián volt érdekelt, aki nyolcadik 
lett. Berta Mike (60 kg) negyedik, Buzás Patrik (72 kg) kilencedik, 
Végh Richárd (82 kg) a pontszerző, ötödik helyet szerezte meg. A 
diák kettes korcsoportnak Zalaegerszegen tartották a kötöttfo-
gású országos bajnokságot. 23 kilóban Bori Richárd bronzérmes 
lett, a 29 kilogrammosoknál Narancsik Bence és Szenicza Nimród 
vett részt. Előbbi bronzérmet szerzett, míg utóbbi tizedik lett, 
valamint Marczinkovics-Kovács Keve kilencedik, Jakab Dániel pe-
dig tizenegyedik lett a 38 kilósoknál.

Harcművészet
Első ízben Budapesten rendezték a Shaolin Wushu Európa-baj-
nokságot. Az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatikai Sport-
egyesület tizenhét harcművésze volt jelen a magyar válogatott 
színeiben. A népes mezőnyben az érdiek a pusztakezes, rövid- 
és hosszúfegyveres formagyakorlatok során két ezüst- és négy 
bronzérmet értek el. A viadalon második helyen végzett puszta-
kézben Mák Attila, ahogy édesanyja, Mákné Késő Barbara is pusz-
takezes gyakorlatban állhatott a dobogó második fokára. Bronz-
érem került Broszman Benedek, Pozsgai Eszter, Pozsgai Luca és 
Varga Ferenc nyakába is, akik egyaránt pusztakezes gyakorlatuk-
kal értek el harmadik helyezést. Q D. B.
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Hih etetlenül akartak  
a lányok
Mindössze 3–3-nál és 12–12-nél volt egyenlő, a többi idő-
szakot tekintve végi vezetett és 22–20-ra győzött a K&H 
női kézilabda liga 17. fordulójában a Siófok KC ellen az 
ÉRD.

Az első percek kemény já
téka után a gólcsendet a ne
gyedik percben törte meg az 
ÉRD, amely két szélsőgóllal, 
Katarina Krpezs-Slezák és 
Coralie Lassource talála
taival kétgólos előnybe ke
rült. Ezt követően belelendül
tek a felek, ám ebből az ÉRD 
jött ki jobban és negyedóra 
után 9–5re vezetett a Bala
tonpartiakkal szembeni 
kulcsfontosságú rangadón.

Lars Rasmussen időkéré
se jót tett csapatának, Deni-
sa Dedu dupla védésének 
köszönhetően pedig a szü
netre egy gólra zárkóztak a 
Somogy megyeiek.

A fordulás után Camille 
Aoustin egyenlített, sőt, Es-
telle Nze-Minko átvehette 
volna a vezetést a csapatá
nak, de ziccerben a felső lé
cet lőtte telibe. Ez viszont 
megtörte a vendégeket, az 
ÉRDnél sorrendben Jami-
na Roberts, Coralie Las
source, Andjela Bulatovics, 
majd a háromszor eredmé
nyes Katarina KrpezsSle
zák is betalált. A hatgólos 
érdi előny után ugyan egy 
5–1es vendég széria követ
kezett, de feljebb már nem 
tudott zárkózni a Siófok. A 
kapuban remeklő Janurik 
Kinga vezetésével az ÉRD 

22–20ra győzött, így hat
pontos előnybe került a szin
tén dobogóra pályázó Bala
tonpartiakkal szemben, és 
háromra a negyedik helye
zett Dunaújvárostól.

Az ÉRD a Siófokkal hama
rosan ismét összecsap, hi
szen a Török Bódog Női Ma
gyar Kupa négyes döntőjé
nek elődöntőjében is talál
koznak a felek.

– Nagyon nehéz mérkőzés 
volt. Amikor el tudtunk vol
na menni több góllal, akkor 
olyan hibákat vétettünk, 
amelyek nem kellettek vol
na. Csapatként viszont jól 
összefogtunk és a nehéz 
időkben összeálltunk, így 
sikerült megnyernünk a 

meccset – nyilatkozta Janu
rik Kinga, az Érd csapatka
pitánya.

– Az utóbbi időben nem na
gyon volt arra lehetőségünk, 
hogy végig nagy ritmusban 
játsszunk. Az első félidőben 
szerzett előnyünket sajnos 
hamar leadtuk, megkönnyí
tette volna a dolgunkat, ha 
ott jobban gazdálkodunk. De 
hihetetlenül akartak a lá

nyok. Szeretném megkö
szönni Rácz Marianne mun
káját, hiszen Janurik Kinga 
és Julie Foggea teljesítmé
nye is meghatározó volt ma 
is, mint mindig. És szeret
ném megköszönni a szurko
lóinknak is, akik egészen 
fantasztikus hangulatot te
remtettek – értékelt Szabó 
Edina vezetőedző.

QQ Domonkos Bálint

Kihirdette keretét a Hollandia elleni március 22-ei győri, illetve a 
25-ei eindhoveni Európa-bajnoki selejtezőre Kim Rasmussen, a ma-
gyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki öt érdi játé-
kosnak szavazott bizalmat. Janurik Kinga, Kisfaludy Anett, Klivinyi 
Kinga és Tóth Gabriella mellett az ÉRD saját nevelésű beállója, Szabó 
Laura is tagja a keretnek.

ÉRD–SIÓFOK KC 22–20 (12–11)
Érd, 1650 néző. V: Herczeg, Südi
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 6 (1), Tóth G., A. Bulatovics 2, Kisfa-
ludy 1, ROBERTS 5, C. LASSOURCE 4. Csere: Foggea (kapus), Szabó L. 
1, Signaté, Kiss N. 2, Klivinyi, Gávai 1. Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 2, ill. 2 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 5/2

A jó védekezésnek köszönhetően végig vezetve győzött az ÉRD  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén,
illetve az Érdi Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibake-
resési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok ellá-
tása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség, vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel. Munkarend: műszakos vagy teljes mun-
kaidős (normál, heti 40 órás) munkarend, szükség esetén ké-
szenlét ellátásával.Munkavégzéshelye: Érdi Szennyvíztisztító
Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, juttatá-
sok: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra,
egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső szabály-
zatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely betölthetősé-
gének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés
szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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