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„Meg kell hagyni a lehetőséget a gyereknek, hogy ő válasszon”
Interjú Rozgonyi János iskolaigazgatóval, az Érd Városáért Díj kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 11. szám    2018. március 21.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Nov ák Ferenc lett Érd díszpolgára
Színvonalas programmal emléke-

zett Érd Megyei Jogú Város az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulójára március 15-én. A 
Szepes Gyula Művelődési Központban 
rendezett ünnepségen díszpolgárrá 
avatták Novák Ferencet, az Érdi VSE 
elnökét (képünkön), Érd Városáért Dí-
jat kapott Rozgonyi János, az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Általános Isko-
la igazgatója, Érd Város Életmű Díjban 
részesült Donkóné Simon Judit elő-
adóművész, tanár, Érdi Tudományos 
Díjjal ismerték el dr. Bíró László Péter 
fizikus professzort. Az Érd Médiacent-
rum Pro Publicitate Érd díját pedig a 
Szociális Gondozó Központ kapta. Dr. 
Aradszki András országgyűlési kép-
viselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében 
hangsúlyozta: Hazánk ismét „két po-
gány közt” próbálja megvédeni határa-
it, függetlenségét, keresztény hitét és 
hagyományait, polgárainak biztonsá-
gát és békéjét.

n Összefoglalónk a 10–11. oldalon

60 milliárd forint útfejlesztésre

Érdre látogatott múlt szerdán Kósa Lajos, a kormány 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nél-
küli minisztere, aki bejelentette: fontos, hogy az érdi 
utak döntő többsége szilárd burkolatot kapjon, erre 
60 milliárd forintot fordítanának.  n 3. oldal

Hódító iszlám, öngyilkos Európa?

Telt házas előadás tartottak Hódító iszlám, öngyilkos 
Európa? címmel a Parkvárosi Közösségi Házban. A ren-
dezvény vendége Márfi Gyula érsek és Speidl Bianka 
migrációkutató, valamint Szőnyi Kinga, a Magyar Asz-
szonyok Érdekszövetségének elnöke volt.  n 6. oldal

Korszerű háziorvosi rendelők

Három háziorvosi, két fogorvosi rendelő, gyógyszer-
tár és gyógyászati segédeszközbolt kapott helyet a 
szakrendelőnél épült egészségházban, amit múlt 
kedden adtak át. Az épületben újdonságnak számító 
gépészeti megoldásokat is alkalmaztak.  n 7. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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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60  milliárdos útfejlesztési program indul
Érdre látogatott múlt szerdán Kósa Lajos, a kormány 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 
minisztere, hogy a város vezetésével közösen áttekint-
se, hogy áll a Modern Városok program. Kósa Lajos be-
jelentette, hogy a következő öt évben kiemelt célnak te-
kintik, hogy Érden egy olyan úthálózat-fejlesztési prog-
ramot hajtsanak végre, ami lehetővé teszi, hogy az érdi 
utak döntő többsége szilárd burkolatot kapjon.

Kósa Lajos a találkozót 
követően elmondta: Érd spe-
ciális helyzetét az adja, hogy 
a város infrastruktúrája 
nem tudott olyan mértékben 
fejlődni, mint ahogyan a lé-
lekszám gyarapodott.

– Érd azok közé a városok 
közé tartozik, amely igen 
nagy területen fekszik, s 
amely fejlesztési lehetőségeit 
korlátozza, hogy belterülete 
szinte egybeolvad a külterü-
letével. Ezért a Modern Váro-
sok program meghatározó 
része Érd számára egy olyan 
infrastruktúra-fejlesztési 
program, aminek a legna-
gyobb eleme a városban ta-
lálható egészségügyi, szoci-
ális és oktatási intézmény-
rendszer felújítása és bővíté-
se, hiszen Érd a mai napig 
egy fejlődő város, évente 
ezer-ezerötszáz fővel növek-
szik a lélekszáma.

A miniszter szólt arról is, 
hogy a lélekszám-növekedés 
indokolja, hogy új bölcsőde is 
épüljön, amire előterjesztés-
sel fog élni a kormány szá-
mára. Hozzátette: nagyon 
fontos pont az érdi fejlesztés-
ben az ipari-gazdasági öve-
zet létrehozása. Ennek meg-
felelően 8,1 milliárd forintot 
szánnak ipari park kialakí-
tására – a Nemzeti Ipari Park 

Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 
már meg is vásárolt 40 hek-
tárt –, s amikor ez elkészül, 
akkor a várossal együtt kell 
a vállalkozások betelepítés-
re vonatkozó fejlesztéseket 
folytatni. Ugyanezeket a cé-
lokat szolgálja az az inkubá-
torház, amire 2,2 milliárd fo-
rintot fordítanak.

Kósa Lajos végül aláhúzta, 
azt szeretnék, ha Érden egy 
olyan úthálózat-fejlesztési 
programot tudnának végre-
hajtani, ami lehetővé teszi, 
hogy az érdi utak döntő több-
sége szilárd burkolatot kap-
jon. Erre 60 milliárd forintot 
fordítanának.

– Szeretnénk, ha Érden is 
megvalósulhatna az útfej-
lesztési program, amihez 
kapcsolódik a városi csomó-
pontok biztonságosabbá té-
tele és a záportározó építé-
se, ahová a felszíni vizet el-
vezetik.

A kormány megyei jogú vá-
rosok fejlesztéséért felelős 
tárca nélküli minisztere vé-
gül kifejtette, hogy a fejlesz-
téseknek köszönhetően Érd 
rövidesen fel tud zárkózni a 
többi megyei jogú városhoz.

– Mivel Érd a központi ré-
gióban található, az ottani 
beruházások a magyar költ-
ségvetés támogatásával va-

lósulnak meg, tehát nem igaz 
az, hogy az országban csak 
az Európai Unió forrásaiból 
történnek fejlesztések – zár-
ta szavait Kósa Lajos.

Dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő (Fi-
desz–KDNP) a megbeszélést 
értékelve közölte: a Modern 
Városok programban terve-
zett 70 milliárd forintból 42 
milliárd forint már megérke-
zett Érdre, amiből iskolák, 
óvodák épültek át, de újak is 

készültek, s jobb lett az 
egészségügy is. Minden ren-
delőt felújítottak, és elkezdő-
dött a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 
második ütemének a felújítá-
sa is.

– Érd a megyei jogú váro-
sok között nagyon jól áll, hi-
szen folytatjuk a gyűjtőutak 
megújítását és befejezzük a 
megkezdett felszínivíz-elve-
zetést is. A megbeszélés ki-
tért arra is, ami az érdiek 

részéről az egyik legjogo-
sabb kérdés, hogy miután a 
kormány korábban döntött 
arról, hogy az agglomeráció-
ban lévő nem pormentes utak 
fejlesztését elkezdik, ebben a 
programban Érd kiemelt sze-
repet kapjon. Az a célunk, 
hogy a következő öt évben 60 
milliárd forint támogatásban 
részesüljön a város, hogy a 
lakóutak pormentesítése 
megtörténhessen a felszíni-
víz-elvezetéssel. Örömünkre 

szolgál, hogy Kósa miniszter 
úr egyetértett törekvéseink-
kel, és azt kell mondanom, 
hogy a konstruktív megbe-
szélés eredményeképpen az 
érdi Modern Városok prog-
ram, beleértve az ipari öve-
zet fejlesztését is, jó úton ha-
lad és az eredeti céloknak 
megfelelően alakul – tájékoz-
tatott Aradszki András.

T. Mészáros András pol-
gármester úgy fogalmazott: 
a Modern Városok program-

ban érintett települések kö-
zül a források felhasználása 
tekintetében Érd áll az első 
helyen. Ő is az utak burkolá-
sát nevezte a város legége-
tőbb gondjának, a 300 kilo-
métert érintő beruházás 
költsége 50–60 milliárd fo-
rint.

– Érd életében történelmi 
jelentőségű az az egyezség, 
amelyet három éve júliusban 
kötöttünk Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel. Alapvetően 
a város szolgáltatási színvo-
nalát növelő beruházásokról 
van szó, tehát az egészség-
ügyi és oktatási intézmények 
fejlesztéséről, óvodák és böl-
csődék férőhely-kapacitásá-
nak a bővítéséről, valamint 
az iparipark-fejlesztésről, 
amely az egyik legfontosabb 
dolog a település életében.

A polgármester emlékez-
tetett arra, hogy a fejlesztési 
folyamatok még 2006-ban 
kezdődtek, amikor létrehoz-
ták a Batthyány-programot, 
amelynek a tartalma lefedi a 
most megvalósításra kerülő 
projekteket. Ennek része a 
gazdaságfejlesztés, illetve a 
köznevelési, szakképzési, 
szociális és egészségügyi lé-
tesítmények fejlesztése, 
megvalósítása. Elmondta azt 
is, hogy Érd fejlődéséhez 
kulcsfontosságú a gazdaság-
fejlesztés, az ipari park meg-
valósítása, amely erős gaz-
dasági hátteret biztosít a vá-
rosnak, és ennek birtokában 
további fejlesztéseket tesz 
majd lehetővé. Ezáltal stabil 
lehet Érd gazdálkodása.

QQ Ba-Nyilas HajNi

Kósa Lajos a megbeszélésen aláhúzta, fontos, hogy az érdi utak 
döntő többsége szilárd burkolatot kapjon. Erre 60 milliárd forintot 
fordítanának (Fotó: Boros Sándor)
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Tanár úr, kérem!
Felmenői közt sok volt a pedagógus, ő maga is ezt a hiva-
tást választotta, bár kacsingatott a nyomdászat felé is. A 
főiskola után ott helyezkedett el, ahová nyolc évig járt: a 
négyes – ma Batthyány – iskolában. Tanárból igazgató-
helyettes, majd igazgató lett, kollégáival együtt sportis-
kolai osztályokat alakított ki. Diákjai azóta számos 
sportelismerést szereztek. Március 15-én Érd Városáért 
kitüntetéssel ismerték el több mint negyvenéves mun-
káját. Rozgonyi Jánossal beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Érden gyerekeskedett?

– Hároméves voltam, ami-
kor a városba költöztük Vác-
ról. Itt sikerült a szüleimnek 
házat találniuk. Szerényen 
éltünk; édesapám tanár volt, 
földrajz-történelem szakos, 
a XI. kerületben tanított, 
édesanyám pedig a MÁV-nál 
dolgozott. Apai ágon egyéb-
ként nagyon sok tanár volt a 
családban. Apám másodál-
lást is vállalt: mozigépész 
volt, amihez szintén megvolt 
a végzettsége. Több helyen is 
vetített játékfilmeket: a Móra 

iskola helyén, a nagyállomás 
kocsmaépületében, Ófalu-
ban, Érdligeten. Akkoriban 
ez a szórakozás igen népsze-
rű formája volt.

– Ön is elkísérte?

– Hogyne! A rossznyelvek 
szerint a mozielőadások 
alatt tanultam meg olvasni – 
ebben az időben még felira-
tos filmek voltak. Nem is volt 
ez rossz: a gyerekeket így 
ösztönözték arra, hogy meg-

tanuljanak olvasni. Sok meg-
határozó filmélményem volt: 
a Chaplin-mozik, A púpos, A 
Notre-Dame-i toronyőr… 
Egyébként nemcsak néztem, 
hanem segédkeztem is, sőt, 
a 16 milliméteres filmet meg-
tanultam vetíteni is. Nekem 
ez mulatság volt, édesapám 
azonban szükségből vállalta 
ezt a munkát: nagyanyám 
lebénult, édesanyám ápolta, 
akinek így otthon kellett ma-
radnia. Apámnak muszáj 
volt több lábon állni, több he-
lyen dolgozni. A technikát 
egyébként bevitte az iskolá-
ba is: a diákjainak is filmet 
vetített, igaz, nem romanti-

kus vagy kalandfil-
meket, hanem az 
iskolai filmintézet-
től kölcsönzött da-
rabokat.

– Édesapja Bu-
dán tanított, ön 
hova járt iskolába?

– A Batthyány 
elődjében tanul-
tam. Még nem eb-
ben az épületben, 
hanem abban, ahol 
ma a Móra iskola 
van. A mostani, Fá-
cán közi épületbe 
1979-ben költöz-
tünk be, de akkor 
én már nem diák 
voltam, hanem ta-
nár. A Holló közben 

lévő iskolában már nagy volt 
a zsúfoltság, délelőtti-dél-
utáni munkarendben taní-
tottunk, hogy valahogy el-
férjünk. A forfaelemekből 
épített új iskolát egyébként 
eleve ideiglenes megoldás-
nak szánták, és már kezdet-
ben is korszerűtlen volt. 
Rengeteg gondunk volt a la-
postetővel, a beázásokkal, a 
fűtésrendszerrel és a nyílás-
zárókkal az elmúlt négy év-
tizedben. Sokat dolgoztunk 
a szülőkkel együtt azon, 

hogy élhető legyen ez az 
épület: lépcsőt építettünk, 
festettünk, kertet rendez-
tünk. 2001-ben a Virágos Érd 
pályázaton elnyertük a Leg-
szebb iskolaudvar címet, és 
sikerült kosárlabda- és lab-
darúgópályát is építenünk. 
Mára persze minden elöre-
gedett; nagyon nagy öröm, 
hogy a Modern Városok 
programban új épületet ka-
punk, megújul a tornater-
münk és az udvarunk is.

– Ne ugorjunk ennyire elő-
re, hol végezte a gimnáziu-
mot?

– Nem mentem messze: a 
Vörösmartyba jártam. 1971-
ben érettségiztem. Humán 
érdeklődésű voltam, nagyon 
szerettem a gyerekeket és a 
nyelveket, ezért magyar–
orosz szakra jelentkeztem 
az egri főiskolára. 1990 óta 
már csak magyart tanítok.

– Miért pont az orosz nyel-
vet választotta? 

– Akkoriban nem volt sok 
lehetőség. Nagyon kevés he-
lyen volt más nyelvszak, és a 
keretszámok is alacsonyak 
voltak. Ráadásul a gimnázi-
umban nagyon jó nyelvsza-
kos tanáraim voltak: Somfai 
István az egyik példaképem, 
aki a felvételire való készü-
lésben segített. Ha már őt 
említem, hadd mondjak más 
neveket is: az általános isko-
lai osztályfőnököm Gyulai 
Sanyi bácsi volt, önzetlen és 
jó szakember, aki még fát 
metszeni is megtanította a 
gyerekeket. Elsős tanítóm, 
Kálmán Vili néni képe is 
máig előttem van, emlék-
szem a mozdulataira, egy-
egy mondatára.

– Melyik iskolában kezdte 
a pályáját?

– Itt, a Batthyányban, 
vagyis akkor még négyes is-
kolában.

– Ez volt az első munka-
helye?

– Érettségi után dolgoz-
tam két hétig a Zenemű 
nyomdájában. Megfordult a 

fejemben, hogy nyomdász le-
szek, kipróbáltam, de nem 
jött be.

– Direkt a Batthyányt vá-
lasztotta, vagy csak így ala-
kult?

– Tudatos döntés volt. Az 
én időmben már nem szab-
ták meg felülről, hogy melyik 
iskolában taníthatok. Ezt a 
környéket ismertem, itt gye-
rekeskedtem és nőttem fel, 
hiszen az egyik madárnevű 
utcában laktunk, nem vélet-
len, hogy a régi iskolámat 
választottam. Itt tanultam 
meg tehát tanítani is.

– Említette a szentpétervá-
ri továbbképzést. Hogy adó-
dott a lehetőség?

– Négyhetes turnusokra 
lehetett jelentkezni az ottani 
pedagóg iai főiskolára. 
Nyelvtanulás szempontjából 
nagy élmény volt, és persze a 
város is gyönyörű, sok dél-
utánt vég igbolyongtam. 
Ezek a hetek nagyon feltöltik 
az embert. Egyébként nem-
csak külföldi továbbképzé-
seken vettem részt, hanem 
több tanfolyamon is, például 
a konfliktuskezelés, az 
esélyegyenlőség területén. 
1998-ban a Budapesti Mű-
szaki Egyetem pedagógiai 
tanszékén közoktatás-veze-
tő szakvizsgát is szereztem. 
Itt megtanultam, hogy a 
munka menetének van egy 
ötös egysége: a tervezés, a 
szervezés, az ellenőrzés, az 

elemzés és az ismételt dön-
téshozatal. Ebben azóta is 
hiszek.

– Hogy fért bele a tanulás 
az életébe a család, a tanítás 
mellett?

– Nagyon nagy szeren-
csém volt a házasságommal: 
a feleségem is tanár, nagyon 
nyitott, praktikus eszű, segí-
tőkész és kommunikatív em-
ber, most ment nyugdíjba. 
Több érdi iskolában is taní-
tott, legutóbb a Mórában. Ő 
is ugyanúgy továbbtanult fő-
iskola után, mint én, még két 
diplomát szerzett. Velem 
együtt végezte el a közokta-
tás-vezetői képzést. Nálunk 
nem az ellentétek vonzották 
egymást, hanem a zsák ta-
lálta meg a foltját.

– Mint tanáremberek, kol-
légák ismerték meg egy-
mást?

– Zánkán találkoztunk, ő 
utolsó éves volt a nyíregyhá-
zi főiskolán, a szakmai gya-
korlatát töltötte a gyerektá-
borban, én akkor már taní-
tottam. Október közepétől 
november közepéig tanítot-
tam Zánkán, és december 
24-én már össze is házasod-
tunk. Ennek már negyven-
egy éve, és azóta is együtt 
élünk. Két gyermekünk szü-
letett, ikerfiúk. Ők is a Bat-
thyány iskolába jártak, itt is 
sportoltak. Angol bölcsész 
és tanári szakon végeztek 
mind a ketten, a nagyobbik 

Büszke az iskola kimagasló sporteredményeire

Március 15-én Érd Városáért kitüntetéssel is-
merték el több mint negyvenéves munkáját
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fiam pedig külföldön gazda-
sági főiskolát is végzett. Pró-
báltam őket a pályára csábí-
tani, de egyikük egy nagy-
vállalathoz ment, és most 
Lengyelországban dolgozik, 
a másik fiam nyelviskolában 
tanít, Budapesten. Egyéb-
ként ők olyannyira érdi kötő-
désűek, hogy itt is születtek.

– Mármint otthon?

– Igen. Olyan gyorsan in-
dult meg a szülés, hogy mire 
telefonálni tudtam – ez 1982-
ben volt, akkoriban még na-
gyon kevés háztartásban 
volt telefon –, és sikerült ki-
hívni a mentőket, az időseb-
bik fiam már elő is bújt. 
Büszke vagyok arra, hogy a 
fiam fejét én láttam meg elő-
ször. Jó barátunk, aki a ke-
resztanyjuk lett, volt a bába, 
én pedig a segítő. Ő sem volt 
orvos, sem egészségügyi 
végzettségű, de ilyenkor a 
szükség törvényt bont. Az-
tán megjöttek a mentős fiúk, 
és néhány perc múlva a ki-
sebbik gyermekem is meg-
született. Szerencsénk volt, 
nem lett semmi gond, sem a 
fiúkkal, sem a feleségemmel.

– Nagy csalódás volt, hogy 
nem a klasszikus pedagógusi 
pályát választották?

– Nem. Meg kell hagyni a 
lehetőséget a gyereknek, 
hogy ő válasszon. Rákény-
szeríteni semmit nem lehet, 
nem is érdemes, különben 
sérül a szülő-gyermek kap-
csolat. Arra érdemes ösztö-
nözni a gyerekeket – a tanít-
ványokat is –, hogy találják 
meg azt a területet, amiben 
egy kicsit jobbak, mint a töb-

biek. Amibe több energiát 
fektetnek, az kifizetődik.

– Hogyan lett fiatal tanár-
ból iskolaigazgató annak 
idején?

– Végigjártam a szamár-
létrát: voltam tanár, osztály-
főnök, egy darabig a könyv-
tárban dolgoztam, leszerelé-
sem után – hiszen sorkatona 
is voltam – fél évig a tanítás 
mellett élelmezésvezető is 
voltam, amihez egyáltalán 
nem értettem, de a konyhás 
nénik nagyon ügyesek vol-
tak, megmondták, miből 
hány adag kell, én meg szé-
pen leírtam. Néhány éve már 
igazgatóhelyettes voltam, 
mikor az előző igazgató el-
ment egy fővárosi iskolába. 
Először mint megbízott igaz-
gató dolgoztam, később a 
tantestület választott meg. 
Nem voltam már teljesen ta-
pasztalatlan, ambiciózus 
voltam, amiben pedig bi-
zonytalan voltam, arra rá-
kérdeztem. Soha nem res-
telltem segítséget kérni a ta-
pasztaltabbaktól. Harminc-
egyedik éve már, hogy igaz-
gató vagyok, és több mint 
negyven éve, hogy tanítok.

– Sokat változtak azóta a 
gyerekek?

– Az emberi természet 
ugyanolyan, mint volt. A 
gyerek akkor is gyerek volt, 
most is az. A körülmények, a 
külvilág változott, és ez per-
sze a diákokra is befolyással 
van. Vannak viszont olyan 
dolgok, amik nem változnak: 
például a sportolás szerete-
te. A sport számomra mindig 
örömforrás volt, versenysze-

rűen asztaliteniszeztem ál-
talános iskolás koromban, 
aztán évekig fociztam, hobbi 
szinten, most pedig labdás 
edzést tartok péntekenként 
azoknak a gyerekeknek, 
akik nem a sportiskolai osz-
tályokba járnak. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy mi-
nél több gyerek mozogjon: a 
sport segít a lelki, fizikai 
egészség megőrzésében.

– A sportiskolai osztályok 
kialakítása az ön nevéhez fű-
ződik. Hogy jött az ötlet?

– 1988-ban készült el az új 
tornatermünk. Akkor még 
nem volt olyan nagy a csar-
nok, mint ma, hiszen a lelá-
tórésszel és az előtérrel 
csak 2010-ben bővítették, de 
kényelmesen elfért benne 
három osztály. Ez volt a ki-
indulópont: ha már van egy 
ekkora tornatermünk, miért 
ne használjuk ki? Volt egy-
két ügyes, elkötelezett kollé-
ga, és belevágtunk. A tago-
zat elnevezése azóta válto-
zott, a lényeg nem. A sport-

ágak tekintetében történt 
némi változás: kezdetben 
atlétika, labdarúgás, birkó-
zás, tenisz, röplabda oktatá-
sa folyt a falaink között, az-
tán jött a tollaslabda, a 
floorball, a kézilabda, elma-
radt viszont a tenisz, röplab-
da és az atlétika. Minden 
érdi egyesületnél vannak jó 
embereink, akik segítenek. 
A sportiskolai munkát nem 
lehet elszigetelten végezni: 
szükségünk van egymásra 
az egyesületekkel. Mi adjuk 
az utánpótlást, ők az edzőt, 

a versenyzési lehetőséget. 
Nagyon sok segítséget kap-
tunk az elmúlt öt-hat évben 
a MOB-tól, anyagilag és 
szakmailag is, és a fenntar-
tó is mindig támogatott, tá-
mogat minket.

– Mire a legbüszkébb?

– Például arra, hogy tol-
laslabda B kategóriában a 
diákolimpiai versenyered-
ményeket tekintve az or-
szág legeredményesebb ál-

talános iskolája vagyunk. 
És arra, hogy 2017-ben 
sportvonalon Pest megye 
legeredményesebb általá-
nos iskolája lettünk. Pár 
napja pedig megkaptuk az 
Akkreditált kiváló tehet-
ségpont címet. Ezt a jó gya-
korlatainknak köszönhet-
jük: a sportiskolás osztá-
lyok az alsó tagozatban ná-
lunk speciális iskolaottho-
nos rendszerben tanulnak, 
amilyen kevés van az or-
szágban, bevezettük a klub-
napközis formát, és minden 
évben megtartjuk az Egész-
séges hét programjait.

– Lassan megkezdődik az 
iskola építkezése. Várja már 
vagy inkább tart tőle?

– Ez lesz a harmadik épít-
kezésem: itt voltam, mikor a 
jelenlegi iskola épült ’78-ban 
és akkor is, amikor a torna-
csarnok megújult, így van 
némi fogalmam arról, mivel 
jár egy ilyen átalakítás. Re-
méljük, hogy a munkálatok 
nem befolyásolják majd a ta-
nítást, a tornatermet is tud-
juk majd használni. Hogy 
milyen nehézségekkel jár 
majd az építkezés, azon fe-
lesleges előre tűnődni: a 
problémákat akkor kell majd 
megoldani, amikor előadód-
nak.

– Március 15-én Érd Váro-
sáért kitüntetésben részesült. 
Milyen érzés volt átvenni ezt 
a rangos díjat?

– Örömmel és büszkeség-
gel töltött el. Köszönettel tar-
tozom azoknak, akik erre 
felterjesztettek és akik meg-
ítélték. 

Ikerfiaival
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Emléktáblát avatnak 
Hal la Aurél tiszteletére

Halla Aurél (1880–1959) 
államtitkár volt 1936–1938 
között, sokat tett a Trianon 
utáni Magyarország gazda-
sági-kereskedelmi életének 
fellendítéséért, érdi vi-
szonylatban pedig a közle-
kedés, a közúti hálózat fej-
lesztéséért, és nagy szere-
pet vállalt a gát felépítésé-
ben is. A politikus a Római 
út 24. szám alatt élt Ófalu-
ban, ahol jelenleg az orvosi 
rendelő működik. Az épüle-
tet az önkormányzat 2017-
ben felújította, és most em-

léktábla is kerül a Halla-
ház falára.

Az emléktáblát – amely-
nek felállítását Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
ta támogatja – 2018. márci-
us 23-án, pénteken, 16 óra-
kor avatják fel, a Római út 
24. szám alatt. Az ünnepsé-
gen beszédet mond dr. 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő. 

Az emléktába-avatásra 
minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők.

QQ Á. K.

Fáklyás felvonulás

Több évtizedes hagyo-
mány, hogy az Érdligeti 
iskola tanárai, diákjai és 
családjaik március 15. elő-
estéjén fáklyával vonulnak 
a Diósdi úti iskolaépülettől 
a Tállya utcai ’48-as em-
lékműig. Immár harmadik 
éve, hogy a fáklyás meg-
emlékezés városi rendez-
vény lett, amelyen a kör-
nyékbeli érdeklődők is 
részt vesznek. Idén is szá-
zak gyűltek össze, hogy a 
rövid műsor, illetve az is-
kolaudvaron álló kopjafa 
megkoszorúzása után 
együtt átsétáljanak az em-
lékműhöz, ahol a diákok 
elhelyezték virágaikat, és 
énekkel, szavalattal tisz-
telegtek a márciusi ifjak 
előtt.

Mint Vargáné Balogh 
Erika igazgató elmondta 
lapunknak, ez a szép szo-
kás nemcsak az ünnepre 
hangolja rá a megemléke-
zőket, hanem a diákok nem-
zeti öntudatát, az együvé 
tartozás érzését is erősíti, 

és fontos eleme a hagyomá-
nyok ápolásának is.

– Jó közösségi program 
ez a fáklyás felvonulás, 
ahol találkozhatunk nem-
csak az osztálytársakkal, 
hanem a környékbeliekkel 
is. Ismerek olyanokat, akik 
korábban az iskola diákjai 
voltak, és a mai napig visz-
szajárnak erre a megemlé-
kezésre – mondta lapunk-
nak egy édesanya, aki fér-
jével, iskolás gyermekeivel 
és karon ülő pici babájával 
vett részt az eseményen.

Az Érdligeti iskolában 
nemcsak a felvonulás miatt 
kiemelkedő ez az ünnep: 
március 14-én került sor az 
iskola Széchenyi-díjainak 
átadására is, ami szintén 
régi szokás az intézmény-
ben. Idén kilenc, a tavalyi 
tanévben végzett nyolcadi-
kos vehette át kiváló tanul-
mányi, közösségi munkájá-
ért és versenyeredményé-
ért a Széchenyi-szobrot, il-
letve -plakettet és -díszok-
levelet. Q ÁdÁm

Hód ító iszlám, öngyilkos Európa?
Telt házas előadás tartottak múlt kedden, Hódító Isz-
lám, öngyilkos Európa? címmel a Parkvárosi Közösségi 
Házban. A rendezvény vendége Márfi Gyula érsek és 
Speidl Bianka migrációkutató, valamint Szőnyi Kinga, a 
Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke volt. 

Mit jelent az, hogy hódító 
iszlám? Miben jelentkezik 
Európa öngyilkos hajlama? 
Milyen okok állhatnak a je-
lenségek mögött? Hogy lehet 
az, hogy a XXI. század ele-
jén – amikor az európai em-
bertípus, aki Isten akar len-
ni emberként, és kihirdette, 
hogy minden vallás megszű-
nik – egyszer csak megjele-
nik egy 1400 éves vallás, 
amely győzni és hódítani 
akar? És mi ilyenkor a ke-
resztény emberek feladata? 
Mi, keresztények azt a fel-
adatot kaptuk, hogy jobbá 
tegyük a világot, tegyünk 
ezért, és hirdessük az evan-
géliumot. A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége is 
tenni akar a jobb világért: 
ezt tudás, ismeretek, össze-
függések értékelése alapján 
tudják megtenni – hangsú-
lyozta köszöntőjében dr. 

Aradszki András ország-
gyűlési képviselő a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövet-
sége Érdi Szervezete és a 
Magyar Asszonyok Érdek-
szövetsége szervezésében 
tartott kerekasztal-beszél-
getésen.

A Hódító iszlám – öngyil-
kos Európa? című rendez-
vény vendége dr. Márfi Gyu-
la veszprémi érsek és dr. 
Speidl Bianka, a Migráció-
kutató intézet munkatársa 
volt; a Parkvárosi Közösségi 
Házban tartott beszélgetést 
Szőnyi Kinga, a Magyar 
Asszonyok Érdekszövetsé-
gének elnöke vezette. Az ér-

deklődés hatalmas volt: nem-
csak a földszinti, hanem a 
karzaton elhelyezett székek 
is mind megteltek, többen az 
előcsarnokból hallgatták a 
meghívott vendégeket.

– Nekünk, női érdekképvi-
seleti szervezetnek, amely a 
családok megsegítését is 
zászlajára tűzte, nagyon oda 
kell figyelnünk mindenre, 
ami a nők elleni erőszakkal 
kapcsolatos – hangsúlyozta 
lapunknak Szőnyi Kinga. 
Mint megtudtuk, a beszélge-
téssorozatot tavaly decem-
berben indították el, azzal a 
céllal, hogy Márfi Gyula 
veszprémi érsekkel együtt-
működve megpróbálják be-
mutatni: mit tehetnek a ke-
resztény alapokra szervező-
dő civil szervezetek, az egy-
ház és a család, nehogy úgy 
járjunk, mint Európa szá-
mos országa.

– Az elmúlt napok, hetek, 
hónapok történései meg-
győztek minket arról: párhu-
zamos társadalmak alakul-
tak ki Európa nagyvárosai-
ban, és egyre kevésbé tud-
nak együtt élni. Itt az ideje 
annak, hogy hangját hallas-
sa minden civil szervezet a 
ránk leselkedő veszélyekről 
– emelte ki az elnök.

– Fontos arról beszél-
nünk, hogy Nyugat-Európa 
milyen válaszokat ad arra a 
kihívásra, amit a tömeges 
migráció jelent, és ezzel 
szemben mi milyen állás-
pontot foglalunk el, azaz mi-
lyen válaszokat lehet adni 

erre a kihívásra a keresz-
tény értékrend szerint, iden-
titásunk, prioritásaink, ér-
tékeink megőrzésével, úgy, 
hogy nem maradunk érzé-
ketlenek a világ problémáira 
sem – hangsúlyozta lapunk-
nak Speidl Bianka, leszö-
gezve: a tömeges bevándor-
lás kudarcra van ítélve, eb-
ben az esetben integráció 
nem létezik.

– Már a kulturális eltéré-
sek is végzetesek lehetnek, 
ehhez még hozzájárul az isz-
lám, felerősítve a kulturális 
különbözőségeket. Az ő 
rendszerüket nem lehet 
össz hangba hozni azzal, 
amit mi a világ nyugati felén 
megvalósítunk, sőt, rivális-
nak tekinthetjük. Az ő iden-
titásuk sokkal erőteljesebb, 
sokkal jobban tudják, mit 
akarnak, mint a világ azon 
fele, amely az elmúlt fél év-
században meglehetősen 
nyugodt körülmények közt 
élt, és – Nyugat-Európában 
legalábbis – olyan jólétben, 
amely az ott élők minden ve-
szélyérzetét megszüntette – 

jegyezte meg a szak-
értő.

Márfi Gyula veszp-
rémi érsek azt hang-
súlyozta: nem beván-
dorlásról, hanem be-
vándoroltatásról kell 
beszélnünk. 

–  Nem csupán arról 
van szó, hogy háború 
elől, illetve gazdasági 
okok, nagy szegény-
ség miatt menekül-
nek az emberek. A 
muszlimok már 1974-
ben, a pakisztáni La-
horban elhatározták, 
hogy megindítják a 
tömegeket az északi 
féltekére. Asszonya-
ink méhe visz diadal-
ra bennünket, fogal-
mazott a muszlim vi-
lágtanács akkori el-

nöke. Abban az időben senki 
sem figyelt oda erre. A hábo-
rúk, a szegénység és Európa 
légüres térré változása 
nagyszerű alkalmat kínál a 
muszlimoknak arra, hogy 
most bejöjjenek Európába, 
amit annak idején fegyver-
rel nem tudtak elfoglalni. A 
dzsihádot fegyverrel Euró-
pában nem lehet megvalósí-
tani, de úgy látom: a migrá-
ció lett a dzsihád új neve – 
hangsúlyozta Márfi Gyula, 
akinek meggyőződése, hogy 
a szegénységet ott kell orvo-
solni, ahol keletkezett, és 
azokat kell befogadni, akik 
valóban menekültek. Q -K-

Szőnyi Kinga (b), Márfi Gyula és Speidl Bianka arra keresték a választ, mit 
tehetnek a keresztény alapokra szerveződő civil szervezetek a migráció kihí-
vásaival
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Simó: az érdi ellenzék egymással vitatkozik
Felháborítónak nevezte Simó Károly, az Érdi Fidesz szó-
vivője a helyi ellenzék viselkedését annak kapcsán, aho-
gyan múlt szerdán viselkedtek azon a sajtótájékoztatón, 
ahol Kósa Lajos, a kormány megyei jogú városok fejlesz-
téséért felelős tárca nélküli minisztere bejelentette, 
hogy 60 milliárdos programot terjeszt a kormány elé a 
lakóutak építésére Érden.

Simó Károly közölte, hogy 
a városvezetés üdvözli a mi
niszter bejelentését, hogy a 
kormány elé terjesztik a la
kóutak építésének ügyét, hi
szen erre várnak az érdiek 
közel 50 éve. De miközben ez 
a bejelentés zajlott, az érdi 
ellenzék egymással hango
san arról vitatkozott, hogy ki 
árulta el a másikat.

– Botrányos, hogy amikor 
arról van szó, hogy Érd ho
gyan fejlődhet, hogyan kap
hat pénzügyi forrásokat, 
addig az ellenzékiek egy
mással hangosan vitatkoz
nak a sajtótájékoztatón. Lát
szik, hogy számukra nem a 
város, nem a város lakói a 
fontosak, hanem az, hogy 
hatalomvágyból egymással 
is ölre menjenek. Ebből is 
látszik, hogy miközben a Fi
desz–KDNP a várost fej
leszti, ők csak a hatalmat 

akarják és káoszt. Veszeke
dést és stagnálást akarnak. 
A választás tétje tehát Ér
den is az, hogy olyan kormá
nya lesze Magyarország
nak és olyan országgyűlési 
képviselője, amely megte
remti a pénzügyi lehetősé
gét annak, hogy Érden utak, 
járdák, biztonságos közle
kedési lehetőségek legye
neke, avagy se. Biztonság, 
stabilitás, fejlődés folytató
dik vagy káosz, stagnálás és 
veszekedés jön, amiről most 
ízelítőt adott az ellenzék. Ez 
a választás tétje Érden és 
környékén – húzta alá a szó
vivő.

Simó Károly beszélt arról 
is, hogy 2010 óta a kormány 
és az érdi önkormányzat jó
voltából számos fejlesztés 
valósult meg, amely vonzób
bá, élhetőbbé és barátságo
sabb otthonná tette Érdet. 

Előbb a csatornázási prog
ram során, az útfejlesztési 
program I. ütemében épültek 
szervizutak és gyűjtőutak, 
majd a Modern Városok 
program keretében, az útfej
lesztési program II. ütemé
ben most újjáépülnek a főút
vonalak, a közösségi közle
kedéssel érintett szakaszok 
és 12 nagy forgalmú csomó
pont.

– A sikeres munka folyta
tásához azonban szükséges 
a város közlekedési helyze
tének javítása, a lakóutak 
kiépítése. A feladatot a szük
séges pénzügyi források 
nagyságrendje miatt az érdi 
önkormányzat önállóan nem 
tudja megoldani, ezért a kor
mány pénzügyi támogatása 
szükséges az útépítési prog
ram III. ütemének megvaló
sításához – tájékoztatott 
Simó Károly.

Az Érdi Fidesz szóvivője 
azt is mondta, látszik, hogy 
felelős kormánya van az or
szágnak és a pénzt nem a 
migránsok ellátására, ha
nem a városok fejlesztésé
re kívánja fordítani. Hang
súlyozta: a választás tétje a 

veszélyt jelentő migráció 
és az elért eredmények el
vesztése.

– Közös siker, hogy a ma
gyarok várnak valamit a jö
vőtől, most van jövőnk, ezt 
kell megvédeni, ez a válasz
tás tétje. A 2010 óta elért 
eredményeket el lehet veszí
teni. A kormányzásra jelent
kező ellenzéki erők koráb
ban elvették a gyermekek 
után járó adókedvezményt, 
egyhavi nyugdíjat és fel
emelték a rezsi árát. A másik 
valós veszély az országra 
nézve a migráció. Ha mig
ránsokat engedünk be Ma
gyarországra, akkor kény
telenek leszünk azokat ellát
ni. Jól látszik, hogy a gazda
gabb Németország és Auszt
ria is nehezen bírja már az 
ezzel járó pénzügyi terheket, 
Magyarországot pedig egy
szerűen agyonnyomná a 
migráció. Ez a legizgalma
sabb és egyben legriasztóbb 
tétje az április 8ai válasz
tásnak – tette hozzá.

Simó Károly végül kiemel
te: nem mindegy, milyen ka
raktereket, jellemeket kül
denek a választók a parla

mentbe. Olyanokat, akiknek 
Magyarország az első vagy 
olyanokat, akik nemzetközi 
parancsokat akarnak végre
hajtani.

– Magyarországon a pol
gári, nemzeti és keresztény 
erőkön kívül nincs, akiben 
lenne elég kurázsi és bátor
ság, hogy megvédje az or
szágot a népvándorlással, 
Brüsszellel, meg a nagy eu
rópai országokkal szemben. 
A migráció nemcsak a kultú
ránkat veszélyezteti, hanem 
pénzügyi kérdés is. A nyug
díjemelés, a csokprogram, a 
gyerekek utána adókedvez
mény nem lenne lehetséges, 
ha közben migránsonként 9 
millió forintos költség terhel
ne minket. Van tétje a vá
lasztásnak. A tét komoly, 
meg kell védeni, amit elér
tünk és meg kell tartani ma
gyar országnak Magyaror
szágot. Érden is nagy tétje 
van: folytatódik a város fej
lesztése, épülnek 60 milliár
dért lakóutak vagy újabb 50 
évig nem. Fejlődés vagy ká
osz lesz – zárta szavait Simó 
Károly.

QQ NYH

Kor szerű háziorvosi rendelők
Három háziorvosi, két fogorvosi rendelő, gyógyszertár 
és gyógyászati segédeszközbolt kapott helyet a Karoli-
na és Felső utcák találkozásánál épült egészségházban, 
amit múlt kedden adtak át. Mint elhangzott, az épület-
ben újdonságnak számító gépészeti megoldásokat is al-
kalmaztak.

Érden teljes egészében 
megújult az egészségügy in
tézményi háttere, a nyolc há
ziorvosi rendelőből az elmúlt 
években egy kivételével 
mindegyik átalakult. Ez a 
kivétel a Bagoly utcai rende
lő, és ez is új épületbe költö
zik hamarosan; a sasvárosi 
egészségháznak a hetekben 
tették le az alapkövét – 

mondta a Karolina utcai 
épület ünnepélyes átadásán 
dr. Aradszki András or
szággyűlési képviselő, hang
súlyozva: Érden az egész
ségügy területén elismerés
re méltó lépéseket tettek 
előre, és ez a munka folyta
tódni fog.

Kiemelte: a szomszédos 
szakorvosi rendelőintézet 

teljes rekonstrukcióját is el
végzik, erre a források a 
Modern Városok program 
keretéből rendelkezésre áll
nak, és a felújítást az idén 
elkezdik.

– A szakrendelő felújítása, 
bővítése indokolta, hogy a 
háziorvosok rendelése ki
költözzön az épületből. Ez 
az új egészségház tökéletes 
választás, ráadásul a szak
rendelő mellett van, így a 
háziorvosok nem kerültek 
távol a szakintézménytől – 
tette hozzá Aradszki And
rás, aki köszönetet mondott 
a kivitelezőknek, valamint az orvosoknak is az együtt

működésért. 
A Dr. Romics László 

Egészségüg yi Központ 
szomszédságában meg
nyílt egészségház a Delfin
tel Kft. beruházásában, az 
önkormányzattal együtt
működve valósult meg. Az 
épület korszerű, energiata
karékos hűtésfűtési rend
szerrel, hőszigetelt nyílás
zárókkal és napelemes erő
művel rendelkezik. Mint dr. 
Schütz István háziorvos 
elmondta, ez egy európai 
színvonalú egészségház, 
ahol olyan berendezéssel 
látták el a helyiségeket, 

amely az elhasznált levegőt 
elszívja, és tiszta levegőre 
cseréli.

– Minden helyiség légkon
dicionált; a hűtőberendezést 
napkollektor üzemelteti – 
mondta az intézmény bejárá
sakor Schütz doktor, akitől 
megtudtuk azt is: az aka
dálymentes épületben két 
lift üzemel; az egyikbe men
tős hordágy is befér.

Kollégája, dr. Kiss József 
azt hangsúlyozta: ebben az 
új, nyugodt környezetben a 
betegek sokkal nyugodtab
bak, és már most sok pozitív 
visszajelzést kaptak tőlük. 

QQ ÁdÁm KataliN
Dr. Schütz István háziorvos mutatta be a modern rendelőket T. Mészáros András polgármesternek (b) és 
Aradszki András országgyűlési képviselőnek

Érden a nyolc háziorvosi rendelőből az elmúlt években egy kivételé-
vel mindegyik megújult
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Üvegbe zárt titkok
Az első fogalom, amit az üveghez gondolkodás nélkül 
társítunk, minden bizonnyal a fény. Aztán persze a tisz-
taság és az átláthatóság. Miután megnéztük Botos Péter 
üvegalakzatait – szobrait – az Érdi Galériában, ebbe az 
asszociációcsokorba bátran beilleszthetjük a titokza-
tosságot is.

A szobroknak – kő, bronz, 
fa – általában a felületüket 
látjuk, az üvegplasztika ese-
tében viszont a felület és a 
belső együtt hat – vezette be 
a megnyitó közönségét a mű-
faj rejtelmeibe a szerényen 
csak műgyűjtőnek nevezett 
Barabás Lajos, aki valójá-

ban avatott ismerője a kor-
társ művészetnek –, egy 
ilyen alkotás a fénnyel 
„együttműködve” a teret is 
megváltoztatja maga körül. 
Titokzatosságuk is ebben 
áll: ahány szögből szemlél-
jük, annyiféle a látvány, csak 
kicsit mozdulunk, s máris új 

árnyalatok és alakzatok raj-
zolódnak ki.

A fény és a forma viszonyát 
megalkuvás nélkül legin-
kább az üveggel lehet megol-
dani – vallja a művész. Az 
üveg már önmagában is kü-
lönleges látványt képes nyúj-
tani a fény hatására, s ezzel 
túllép önmagán. Ez az anyag 
nem bírja el a bonyolultságot, 
a többszörös gondolati átté-
teleket. Ezért egyszerű, le-
tisztult formákat kell létre-
hozni, amelyek egy témáról 
szólnak, de az optikai hatás-
mechanizmus többrendbeli-
vé, többrétegűvé teszi a lát-
ványt: titkokat sejtet, elgon-
dolkoztat, kíváncsivá tesz.

Az alkotót leginkább az 
üveg és a geometria viszo-
nya érdekli. Ahogy mondja 
magáról, főleg az egyszerű 
formákat és az üveg végtelen 
belső tükröződéseit keresi. 
Munkáit konstrukcióknak 
nevezi, amelyek kockákból, 
hasábokból, háromszögek-
ből, gömbökből és ezek kom-
binációiból épülnek fel.

Botos Péter autodidakta-
ként – eredendően bölcsész 
– vált üvegszobrásszá. Mint-
egy három évtizede foglalko-

zik optikai üvegek megmun-
kálásával, üvegkompozíciók 
és plasztikák, kezdetben fő-
leg használati tárgyak ké-
szítésével. Fokozatosan tért 
át az egyedi formatervezés-
re, emlékplakettek és díjak, 
később műtárgyak létreho-
zására. A fordulópont, a 
mérföldkő a 2004-es Kocká-
zat című kiállítása volt, ak-
kor tudatosodott benne, 
hogy képes olyan üvegplasz-
tikákat felmutatni, amelyek 
csak rá jellemzőek. Mára 
azon kevés magyar üvegmű-
vész közé tartozik, akinek 
viszonylag gyakran gyűlik 
össze egy-egy kiállításra 
való anyaga, az elmúlt há-

rom esztendőben öt egyéni 
tárlaton mutatkozott be, de 
rendszeresen jelen vannak 
szobrai csoportos sereg-
szemléken is, így erősítve 
azt a magyar üvegművész-
generációt, amelynek tagjai 
a kortárs művészet titkos 
favoritjai – ahogy egy szak-
mai cikk fogalmaz –, s akik 
külföldön is egyre ismerteb-
bekké válnak. Botos Péter is 
egyik legjelentősebb bemu-
tatkozásának tartja hollan-
diai tárlatát, s nem kevésbé 
büszke arra, hogy bemutató 
előadást tarthatott munkái-
ról a sanghaji képzőművé-
szeti egyetemen.

QQ M. Nagy

A f elfedező köztünk járt
Ha valaki bankárként olyan sikeres, hogy 32 évesen a 
Budapesti Értéktőzsde elnöke lehet, s ha annyira közis-
mert szószólója a magyar olimpia ügyének, mint Szalay-
Berzeviczy Attila, akkor érthető, hogy fotográfusként 
kevesen azonosítják, noha e művészeti ág képviselője-
ként is figyelemreméltó a munkássága, amint azt a Ma-
gyar Földrajzi Múzeumban látható, A felfedezők köz-
tünk vannak című kiállítása is bizonyít.

Nem egy „ősbemutató” 
Szalay-Berzeviczy érdi tár-
lata, hiszen a képek készíté-
se óta hat, első bemutatásuk 
óta öt esztendő telt el. De 
mégis jól tette dr. Palkó 

Zsolt, az érdi székhelyű 
Explorer Society Alapítvány 
elnöke, hogy megszervezte a 
tárlatot, hiszen ennél megfe-
lelőbb környezetet aligha ta-
lálhatnának ezeknek a fo-

tográfiáknak. Az anyag első 
bemutatására is az ő közre-
működésükkel került sor 
2013-ban Budapesten, így 
Palkó Zsoltnak nem okozott 
gondot avatottként méltatni 
a képeket, míg dr. Kubassek 
János, a múzeum igazgatója 
a képeken megjelenő hely-
színek legtöbbjének jó isme-
rőjeként élményeiről faggat-
ta a fotográfust.

Ez az anyag azért kíván-
kozik a földrajzi múzeum ki-
állítótermébe, mert korunk 
utazójának beszámolója a 
világ különleges helyein lá-
tottakról. Egy olyan utazóé, 
aki megelégelve a pénzügyi 
világ napi robotját, megen-
gedhette magának, hogy 
egy-másfél évet arra szán-
jon, hogy felkeresse a világ 
legzordabb tájait, hogy tíz 
hetet töltsön például a Hima-
lájában Erős Zsolt hegymá-
szóval, hogy eljusson egye-
bek között Alaszkába, Kam-
bodzsába, Tibetbe és termé-
szetesen Ausztráliába is, s 
olyan felvételeket hozzon 
haza, amelyek ritkán látott 
pillanatokat, arcokat, tája-
kat örökítenek meg. De való-

jában nem is a ritkaságuk 
okán izgalmasak ezek a fo-
tók, hiszen ma már bármiről 
képek özönét láthatjuk a vi-
lághálón, hanem az egyedi 
látásmód miatt, amit a fotog-
ráfusnak az a képessége 
szül, hogy érzékeltetni tudja 
személyes érintettségét a fo-
tók elkészültében.

Ezek a felvételek ugyanis 
nem egy turistaként utazga-
tó üzletember emlékképei, 
amivel dicsekedhet: lám, én 
itt is jártam. Szalay-Berze-
viczy Attila a fényképezés-
nek azonnal elkötelezettjévé 
vált, amikor gyerekként az 

első kameráját megkapta. 
Közgazdasági és sportveze-
tői pályája mellett fotómű-
vészként hivatásszerűen tu-
dósítja a médiát a világ leg-
különbözőbb pontjairól, be-
mutatva sportolók emberfe-
letti teljesítményét, a hétköz-
napi emberek mindennapja-
it. Dokumentarista képeit 
rendszeresen publikálja, je-
lenleg az első világháború 
centenáriuma alkalmából 
készülő könyvén dolgozik, 
amely A Nagy Háború nyo-
mában címmel fog megjelen-
ni 2019-ben.

QQ (mnp)

Az alkotót leginkább az üveg és a geometria viszonya érdekli: Be-
döntött hasábok feketével és vörössel keretezve

Botos Péter (b) kiállítását Barabás Lajos nyitotta meg: „az alkotás a 
fénnyel ’együttműködve’ a teret is megváltoztatja maga körül”

Erős Zsolt és expedíciója útban az Annapurna alaptábor felé – Nepál

Reggeli csúcsforgalom az utcákon – Xigaze, Tibet

55
95
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Érvényes: 2018. március 31.-ig, vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

www.hubertparketta.hu

Hubert Parketta Kft.
2030 Érd, Budafoki út 14.
+36 23/375-833

PRÉMIUMTavasz

Legtartósabb padlóink
most extra kedvezménnyel
kerülhetnek az Ön otthonába!

Letisztult színvilág

40857

10mm

4.290-Ft/m2

-10%

Szinkron nyomott
felület
40985

10mm

4.990-Ft/m2

-20%

Szinkron nyomott
felület
45718

4.990-Ft/m2

-15% 10mm

Ajándék szegélyléc és alátétfólia!

5
6

5
7

9
8
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„Független, önálló  
és  egységes Magyarországot!”
Színvonalas programmal emlékezett Érd Megyei Jogú 
Város az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójára március 15-én.

A hagyományoknak meg-
felelően az érdligeti 1848-as 
emlékműnél kezdődtek a 
programok. Itt több százan 
gyűltek össze, hogy leróják 
kegyeletüket, s elhelyezzék 
az emlékezés virágait. A ko-
szorúzásban közreműködött 
a Vitéz Mikecz Kálmán Hon-
véd és Huszár Hagyomány-

őrző Egyesület és a Körösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola kórusa, beszédet mon-
dott T. Mészáros András pol-
gármester.

A városvezető úgy fogal-
mazott: március 15-én azok-

nak kell megadni a tisztele-
tet, akik 170 évvel ezelőtt is 
független, önálló és egysé-
ges Magyarországot szeret-
tek volna létrehozni.

– Sokáig sikerült is ez a 
szándék, de akkor is s most 
is vannak, akik ennek ellene 
mennek. A 170 évvel ezelőtti 
szándék tiszta volt, magasz-

tos és felemelő. 
Azt k ívánom, 
hogy ez a ma-
gasztosság le-
gyen a miénk 
2018-ban. Ez a 
f e l e m e l k e d e t t 
szellem legyen a 
miénk 2018-ban. 
Az Isten áldja 
meg a magyaro-
kat, most 2018-
ban! – fogalma-
zott T. Mészáros 
András.

A megemléke-
zés a művelődési 
központban foly-
tatódott, ahol dr. 
Aradszki And-
rás országgyűlé-
si képviselő (Fi-
desz–KDNP) kö-

szöntőjében hangsúlyozta: 
minden ünnep megtartása, a 
hősökre való emlékezés mel-
lett azért elsődlegesen fon-
tos, hogy megértsük és le-
vonjuk a megfelelő tanulsá-
gokat az akkori események-

ből. Vagyis értsük az erköl-
csi és a gyakorlati üzenetet.

– Tudjuk, látjuk, hogy Ma-
gyarország külpolitikai 
helyzete ma sem felhőtlen. 
Hazánk ismét „két pogány 
közt” próbálja megvédeni 
határait, függetlenségét, 
keresztény hitét és hagyo-
mányait, polgárainak biz-
tonságát és békéjét. A sza-
badságharc leverése után a 
hazánkat rabigába döntő 
osztrák miniszterelnök, Fe-
lix Schwarzenberg herceg a 
következőt nyilatkozta: 
„Ugyan, mi az a magyar 
nemzet! Ezek mindig is lá-
zadók voltak, akiket meg 
kell semmisíteni, és egy-
szer s mindenkorra ártal-
matlanná kell tenni” – idéz-
te fel Aradszki András, hoz-
zátéve: mintha manapság 
valami nagyon hasonló 
programtól visszhangozná-
nak a strasbourgi Európai 
Parlament és immár az 
ENSZ New York-i palotájá-
nak a falai.

Aradszki András úgy fo-
galmazott: április 8-án arról 
döntünk, hogy szeretjük-e, 
amink van, vagy odadobjuk 
a barbárok martalékának.

Az ünnepi beszédet Fodor 
Enikő, Érd diákpolgármes-
tere mondta.

– Mi is a márciusi ifjak örö-
kösei vagyunk, valami újnak 
az elindítói. Megmutattuk, 
hogy ki lehet törni azokból a 
sztereotípiákból, amit ránk, 
fiatalokra aggatnak. Hogy 

közös erővel valami jót, vala-
mi újat építhetünk, ami által 
a diákság és Érd városa is 
fejlődik. Egy olyan rendszer 
elindítóivá váltunk, amely 
példaként szolgálhat mások 
számára is – húzta alá a di-
ákpolgármester.

Ezt követően az Alba Re-
gia Táncegyüttes adott fer-
geteges műsort, majd sor 
került a város kitüntető 
díjai nak adományozására.

Érd Városáért Kitüntetést 
kapott Rozgonyi János, az 

Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola igazgatója. 
Az elismerés átvételét köve-
tően azt mondta, hogy a díj 
nemcsak neki, hanem a csa-
ládjának és azoknak a kollé-
gáinak is szól, akik mindig 
segítették a munkáját.

Érd Város Életmű Díjban 
részesült Donkóné Simon 
Judit előadóművész, tanár. 
Meglepte a díj, hiszen napja-
inkban már nem aktív, azon-
ban korábban több száz ren-
dezvényt szervezett, a leg-

Érd Város Életmű Díjban részesült Donkóné 
Simon Judit

Aradszki András: hazánk ismét próbálja megvédeni függetlenségét, 
hitét és hagyományait, polgárainak biztonságát és békéjét

Érd Városáért Díjat kapott Rozgonyi János

56
43

70

GGyyeerrmmeekk ggyyóóggyycciippőő
oorrvvoossii
rendelvényrerendelvényre

56
54

89
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ÉÉÉÉrd, Ribizke utca 8.
TTTeeelll.: 000666-333000///99940-666777333555
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

333000 nnaapppp aalllaatttttttt!!!
Veszettség

elleni
védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Bobo 3 év körüli, kistestű kan, 
nyugodt, barátságos, kicsit félénk, 
tartózkodó, jóindulatú kutyus. 
Kertes házban érezné jól magát, 
szuka társaival jól megfér, a ka-
nokkal nem mindig

Riana 3 év körüli, nagytestű, ivar-
talanított szuka. Azonosító nélkül 
találták, eredeti gazdája nem je-
lentkezett, így új családra vár. Kez-
deti félénksége hamar elmúlt, vi-
dám, barátkozó lett

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENYT HIRDET ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK.
 
A verseny célja, a magyar irodalom értékeinek megismertetése, a szép és 
igényes magyar beszéd szépségeinek megszerettetése a diákokkal.
 
A A versenyre egy szabadon választott 20. századi vagy kortárs magyar 
szerző versével, prózájával, vagy annak egy részletével lehet jelentkezni. 

A zsűri három korcsoportban (7-10; 11-14; 15-18 évesek) hallgatja meg a 
jelentkezőket. Nevezési díj nincs!

A verseny időpontja: 2018. április 27., péntek 14 óra.

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd, Alsó u. 9.

A jelentkezés módja: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap elküldése
· · e-mailben: lukacs.orsolya@szepesmk.hu
· honlapon: www.szepesmk.hu
· postán: Szepes Gyula Művelődési Központ - 2030 Érd, Alsó u. 9.

A jelentkezési lap személyesen is leadható a művelődési központban 
LUKÁCS ORSOLYA nevére.

Jelentkezési határidő: 2018. április 23.

nagyobb kortárs költőket, 
művészeket hozta el Érdre.

Érdi Tudományos Díjjal 
ismerték el dr. Biró László 
Péter fizikus professzort, 
aki március 15-e alkalmából 
a Széchenyi-díjat is átvehet-
te az államfőtől. Az ünnep-
ség utáni interjúban elmond-
ta, különösen jólesik neki, 

hogy Érden is elismerték, 
hiszen nem tudta, hogy tudo-
mányos munkáját helyben is 
számon tartják.

A város díszpolgára No-
vák Ferenc, az Érdi VSE el-
nöke lett. Szerényen úgy fo-
galmazott, talán kicsit túl-
zás is, hogy díszpolgár lett, 
ám annál nagyobb öröm szá-

mára az elismerés. 1953 óta 
él Érden, a díszpolgári cím 
pedig azért is nagyon külön-
leges számára, mert ez az 
első elismerés, ami nem 
konkrétan sportdíj.

A rangos kitüntetéseket T. 
Mészáros András polgár-
mester adta át a díjazottak-
nak, akik beírták nevüket a 
város krónikájába.

Az ünnepi megemlékezé-
sen adták át az Érd Média-
centrum Pro Publicitate Dí-
ját, amelyet az a helyi vagy 
térségi közintézmény, hiva-
tal, civil szervezet nyerhet 
el, amely az elmúlt egy évben 
leginkább partner volt az itt 
élők tájékoztatásában. A dí-
jat idén a Szociális Gondozó 
Központ nyerte el. A kitünte-
tést T. Mészáros András pol-
gármester és Fekete Zoltán, 
az Érd Médiacentrum ügy-
vezető-főszerkesztője adta 
át Récsei Krisztinának, a 
Szociális Gondozó Központ 
igazgatójának.

QQ BA-NyilAs HAjNAlkA

Érdi Tudományos Díjjal ismerték el Dr. Biró László Pétert (Fotók: Boros Sándor)

Fodor Enikő: közös erővel valami jót, valami újat építhetünk, ami 
által a diákság és Érd városa is fejlődik



AZ EXPERIDANCE PRODUCTION TÁNCKARA
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2018. MÁRCIUS 24. (SZOMBAT 19:00)

ÉRD, ÉRD ARÉNA
Jegyek kaphatók: I www.jegymester.hu

Információ: www.erdarena.hu, info@erdarena.hu, Tel.: 06 23 361 431

56
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Expressz noor-kebab Ingyenes
Házhozszállítás:
Érd, Tárnok,
Diósd 8-22-ig

56
21

04

2030 Érd Kálvin tér 3-5
tel.: +3630/4789508

Gyros pitában vagy tortillában: 500,-
Gyros tál nagy: 1000,-

kicsi: 790,-
MENÜ:
Gyros pitában, tortillában
3dl Cola: 650,-
yros tál + 3dl Cola: 1150,-

Diákoknak
a Gyros pitában
vagy tortillában

csak 450,-
A 10 vásárlás után
a 11.-ik Ajándék !

Gy
+
GyG

56
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő-péntek zár-
va; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson 
kívül az előadások előtt 1 órával!

Elkészült a művelődési központ új 
honlapja! Reméljük, az új, 

felhasználóbarát, modern honlap 
megkönnyíti az információszerzést 
mindenki számára! Aki egyszerűen 
és kényelmesen szeretne hírt kapni 

programjainkról, iratkozzon fel 
HÍRLEVELÜNKRE!

www.szepesmk.hu

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

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Ilka Gábor szobrász kiállítása
A kiállítást megnyitja Wegenast Róbert 

díszlettervező, festőművész. Közremű-
ködik Szigeti Eszter ének és Varga Zoltán 
zongora
Március 23-án, pénteken 17 órakor
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 rajzpályázatra 
beérkezett munkákból
Az alkotások átvehetők április 5-től a 
művelődési 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
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

VITALITÁSKLUB
Dumaparti, esetleg nótázás
Március 26-án, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Metamorfózis
Szánthó Tibor fotókiállításának meg-
nyitója
A tárlatot megnyitja M. Nagy Péter 
újságíró. Közreműködik Székács Noémi 
fuvolán
Április 6-án, pénteken 18 órakor

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 
30. és április 2. között zárva tart.

PROGRAM
KEDDENKÉNT
Német kezdő nyelvtanfolyam
18 órakorkor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Kerekítő
Következő alkalom április 4-én
Kéthetente 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A programon való részvétel ingyenes
14 órakor

ELŐZETES
A szorgos és a lusta lány
Mesejáték 1 felvonásban
Ajánlott 3 éves kortól. Belépőjegy: 750 Ft
Március 25-én, vasárnap 10 órakor
Lélekfitnesz
„Tegyünk az egészségünkért a természet 
erejével!”
Április 3-án induló új tanfolyam
Fekete-Fehér/Férfi-Nő
Kovács Linda és Bögöthy Ádám előadó-
estje a költészet napja alkalmából a 
Parkvárosi Könyvtár szervezésében
Április 12-én, csütörtökön 17.30 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, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI FELFE-
DEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

r

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon
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FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás
Az 1848/49-es polgári forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulójára em-
lékezünk
Március hónapban
PROGRAM
„Színes világunk”
Ismeretterjesztő előadás-sorozat 1. rész
Környezettudatos életmód. Előadó Nagy 
Réka (Ökoanyu)
Március 28-án, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Húsvétváró kreatív foglalkozás
Március hónapban
MESESZOMBAT
Papírszínházi előadás: A tavaszi nyúl
Interaktív mesedélelőtt kézműveskedés-
sel családoknak
Március 24-én, szombaton 10.30 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Húsvéti készülődés
Március hónapban
Húsvétváró kézműves foglalkozás
Március 29-én, csütörtökön 17.30 órakor

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
TÁRLAT  Öt év szobraiból
Botos Péter kiállítása
Megtekinthető április 21-ig

MárciuS 26., 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 90/90. rész
22:30 Katolikus ünnepeink
 Húsvét 2. rész
23:05 Fogadó-óra
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
  0:05 Tűzijáték

MárciuS 27., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Bacsó Kristóf – Millenáris 
21:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:20 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 
 0:00 Műábránd
 0:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:35 Híradó
 0:50 Tűzijáték

MárciuS 28., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Katolikus ünnepeink
 Húsvét 2. rész
21:00 Héjanész a Hepehupán 
 tévéfilm

21:30 Egy nap a világ
 útifilm
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 23:15 Híradó
 23:30 Tűzijáték

MárciuS 29., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 144. 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 30., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Katolikus ünnepeink
 Húsvét 2. rész
19:45 Sztárportré 144. rész
20:15  Kor Kontroll Percek 
21:10 Egy nap a világ
 útifilm
21:05 Szabadulás nélkül
 16 éven felülieknek
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:45 Tűzijáték

MárciuS 31., 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 Héjanész a Hepehupán 
 tévéfilm
22:20 Katolikus ünnepeink
 Húsvét 2. rész
22:50 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:20 Tűzijáték

áPriliS 1., VASárNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 144. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Szabadulás nélkül 
  
 dokumentumfilm 
21:40 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:10 Mozgás
 sportmagazin
22:40 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:10  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.
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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 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 jóváhagyott 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 színvonalon történő 
ellátása:
- a kulturális javak egységes 

szaktudományos 
szempontok szerinti, 
tudományos 
szaktevékenység keretében 
kialakított, nyilvántartott és 
dokumentált együttesének 
őrzése, gondozása és 
bemutatása,

- kutatási tevékenység 
lehetőségének biztosítása,

- kultúraközvetítő, 
közművelődési tevékenység 

ellátásával hozzájárulás az 
egész életen át tartó tanulás 
folyamatához,

- közművelődési 
rendezvények és egyéb 
programok rendezése,

- együttműködés nevelési-
oktatási intézményekkel, 
ennek keretén belül 
múzeumpedagógiai 
programok szervezésével 
közreműködés az iskolai 
és az iskolán kívüli nevelés 
céljainak elérésében, 

- a kulturális javak 
múzeumpedagógiai 
célú feldolgozása, 
folyamatosan megújuló 
múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai 
programkínálat biztosítása,

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

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

•	 együttműködés muzeális 
intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit 
gondozó intézményekkel, így 
különösen a könyvtárakkal, a 
levéltárakkal és a közművelődés 
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.) önkormányza-
ti 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, nyilvános 
könyvtárban, közlevéltárban 
és közművelődési 
intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt;

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

•	 tárgyalásszintű idegennyelv-
ismeret;

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

•	 vezetői gyakorlat;
•	 kiemelkedő szakirányú 

tudományos vagy szakmai 

tevékenység;
•	 a munkakör ellátásához 

szükséges magyar nyelvtudással 
való rendelkezés;

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

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

egyszerű másolata;
•	 idegennyelv-ismeret igazolása, 

mely történhet különösen 
államilag elismert komplex 
típusú középfokú nyelvvizsga-
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 
gyakorlatot 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 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul;

•	 pályázó nyilatkozata 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról.

A megbízás kezdő időpontja: 
2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 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 betöltendő 
munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg.

•	 A szakértői bizottsági 
meghallgatást és 
véleményezést követően, 
a bizottság véleményét 
mérlegelve a végleges 
döntést Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 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.

K ÖZ É R DE K Ű T Á J É K OZ T A T Ó 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézményből (Szakorvosi Rendelőintézet) a felnőtt 
háziorvosok átköltöztek a Felső utca 43. szám alatti épületbe.

Dr. Deák Eszter Dr. Schütz István Dr. Kiss József 
Tel: 23-744-437 Tel: 23-744-223 Tel: 23-746-004 

Hétfő:10-14 Hétfő:14-18 Hétfő:14-18 
Kedd: 10-14 Kedd: 7:30-11:30 Kedd: 08.12 
Szerda: 14-18 Szerda: 7:30-11:30 Szerda: 9-13 
Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 10-14-ig Csütörtök:14-18 
Péntek: 14-18 Péntek: 7:11-ig Péntek: 7.30-11.30 
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Szakorvosi Rendelőintézet) felújítási munkálatai miatt a házi gyermekorvosok átmenetileg az alábbi 
munkarendben, az alábbi címen érhetők el 2018. március 26-tól.

 
Budai út 14  Bagoly u. 47 

 
Dr. Bognár Sára Dr. Makai Erika Dr. Palánki Mónika Dr. Neumann Rita 

 
rendelés tanácsadás rendelés tanácsadás rendelés tanácsadás rendelés tanácsadás 

Hétfő 8-11   14.30-17.30   16-19   8.30-11.30   

Kedd 14.30-18.30   8-11   8-11   16-19   

Szerda 11-14 8-10 14.30-17.30   13-15.30 11-13 8-11   

Csütörtök 14.30-17.30   8-11 11-13 8-10   16-18 14-16 

Péntek 14-16   10-13   8-11   11-14   

Megértésüket köszönjük!

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Közérdekű tájékoztató Közérdekű tájékoztató



Az ENSZ azt akarja,
hogy folyamatosan

fogadjunk be
migránsokat.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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előzze meg a bajt!

Amplifon Hallásközpont
Érd, Budai út 28.
Tel.: 06 23 522 802

amplifon.hu

Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében beszélőket?

Ha igennel válaszolt a kérdésekre, Önnél hallásprobléma tünetei
jelentkezhetnek. Kérjen időpontot ingyenes Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba 2018. március 21-től április 6-ig.
Rendel: Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész és audiológus szakorvos,
Dr. Szőnyi Magdolna fül-orr-gégész és audiológus szakorvos
és Polyefkó Zsuzsanna audiológus.
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

55
54

59

17helyi érték  | 2018. március 21. |

Nép i gyógymódok mobilon
Generációkról generációkra öröklődő tudás a természet, 
a növények titkairól, plusz XXI. századi marketing. Ez 
egyenlő a sikerrel, a zsúfolásig telt előadótermekkel – 
ahogy legutóbb az érdi művelődési központban – és kí-
gyózó sorokkal az árusítópultoknál.

Nem csalás és nem ámítás: 
a kilencvenesztendős, rá-
nézésre is makkegészséges, 
másfél órát végigállni és -be-
szélni képes füvesember – az 
éppen most a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett Szabó György – 
önmaga leghatékonyabb 
reklámja. Illetve azé, amit 
képvisel: a népgyógyászaté, 
azé a tudásé, amelyet évszá-
zadok során halmozott föl az 
emberiség, s ami a modern 
orvostudomány mellett he-
lyet követel a gyógyításban. 
Ezt képviseli Gyuri bácsi, 
amikor a nagymamájától, a 
bükkszentkereszti javasasz-
szonytól örökölt tudást ele-
gyíti a betegségekről szer-
zett ismeretekkel, s így ajánl 
gyógyító vagy megelőző 
módszereket akár a legsú-
lyosabb kórokra is. Előadása 
hatásos, pontról pontra – 
mondhatnánk akár: poénról 
poénra – fölépített, hatásá-
ban kiszámított. Ez persze 

nem óvja meg a füvek isme-
rőjét, hogy az orvostársada-
lom egy része ne minősítse 
őt kuruzslónak.

Szabó György százötven-
féle gyógynövényt ismer, 
tudja, melyik mire jó. Ezt az 
ismeretet lányával, unoká-
jával létrehozott alapítvány 
keretei között ajánlják min-
denkinek, mindenekelőtt 
teák formájában. Gyuri bá-
csi maga is nyolcféle gyógy-
teát iszik meg naponta – 
hatéves kora óta –, ennek 
tulajdonítja, hogy orvossá-
got nem szed, a rendszeres 
orvosi ellenőrzések többnyi-
re mindent rendben talál-
nak nála, ha mégsem, akkor 
azt a megfelelő népi készít-
ménnyel korrigálja. Mert 
szinte minden komoly bajra, 
súlyos betegségre kínál 
enyhet vagy akár teljes gyó-
gyulást a természet, a ma-
gas vérnyomástól kezdve a 
szív- és érrendszeri vagy a 
daganatos betegségeken át 

a cukorbajig. Ez utóbbira 
ajánlott teája tette igazán 
népszerűvé, büki füvesem-
berként ismertté Szabó 
Györgyöt.

A Diabess Györgytea 
egyebek között olyan, min-
denki által ismert növények-
ből áll, mint a gyermeklánc-
fű, a csalán, az orbáncfű, a 
feketeáfonya-levél és a me-
zei katáng. De nagyon hatá-
sos – tudjuk meg –, sok eset-
ben alkalmazható például a 
diófalevél, a fehérfagyöngy, 
a közönséges galaj. De még a 
szilva is gyógyíthat állítólag, 
na nem pálinka, hanem lek-
vár formájában, amit egyes 
székely hagyományok sze-
rint kenőcsként alkalmaz-
tak emlőrák ellen. A gyógy-
növények egyik sztárja lehet 
a hallottak alapján az egy-
nyári üröm, amelyről – Gyu-
ri bácsi elmondása szerint – 
amerikai kutatók megállapí-
tották, hogy 55-féle dagana-
tos betegség esetében alkal-
mazható eredményesen.

A gyógynövények nem 
csodaszerek – tudja ezt a fü-
vesember is, ha nem is hang-
súlyozza, de az nem véletlen, 
hogy nyomatékosan hívja föl 

a figyelmet az egészséges 
táplálkozás és az életmód 
fontosságára, úgy mint a sok 
folyadék fogyasztására, az 
alapos és lassú rágásra, a 
napi 10–15 perc izzadásra, a 
cukor mellőzésére, a kávé 
teával való kiváltására. És 
hát az orvosi körök reakciói-
val is tisztában lehet, mert 
minden készítményét a dok-
tori kezelés kiegészítése-

ként – még a kemoterápiát is 
védelmébe veszi – javallja.

És hát hagyomány ide, ősi 
gyógymódok oda, a korral 
haladni kell, Gyuri bácsi 
nem csak népi bölcsessége-
ket ajánl, de egy szabadon 
letölthető mobilos applikáci-
ót is, amely a javasasszo-
nyok öröklődő tudását kínál-
ja a felhasználóknak.

QQ –y–

Gyuri bácsi maga is nyolcféle gyógyteát iszik meg naponta
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Erdélyi vendégek a Telekiben
A Határtalanul! program részeként vendégeskedett a 
múlt héten az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola part-
nerintézménye Érden. A Sáromberki Technológiai Líce-
um kilenc diákja és öt pedagógusa érdi családoknál lett 
elszállásolva, aminek köszönhetően erősödik a barát-
ság az erdélyi és a magyar gyerekek között. 

Rábainé Radó Katalin, a 
Teleki iskola pedagógusa el-
mondta, hogy a sáromberki 
gyerekek vasárnap reggel 
érkeztek meg Magyaror-
szágra, s először a fővárost 
nézték meg. Voltak a Művé-
szetek Palotájában, a Nem-
zeti Színháznál, megnézték 
a Bazilikát, a Széchenyi-für-
dőt, a Vajdahunyad várát, a 
Hősök terét és voltak a Mar-
git-szigeten is. Kedden pedig 
a Magyar Földrajzi Múzeum-
ban tettek látogatást, hisz 
kihagyhatatlan volt számuk-

ra a Magyar utazók, földraj-
zi felfedezők című tárlat, 
amiben közel hetven magyar 
utazó életútjának segítségé-
vel ismerhették meg, hogy 
milyen szerepet játszott 
nemzetünk a Föld megisme-
résében, a térképek fehér 
foltjainak eltüntetésében.

A gyerekek nagy érdeklő-
déssel hallgatták a tárlatve-
zetést, amit a Glóbuszok ter-
me nyitott meg, s ahol a mú-
zeum földgömbjeiből láthat-
tak válogatást, a legjelentő-
sebb magyar utazók útvona-

lát ábrázoló térképpel szem-
ben. Ezután a 17–18. századi 
korai magyar utazók terme 
következett, ahol többek kö-
zött megismerhették az első 
magyar utazó, Julianus ba-
rát utazásának részleteit és 
a Madagaszkáron járt Be-
nyovszy Móric kalandos éle-
tét. A 19–20. század jeles 
kutatóinak munkásságával 
az Ázsia teremben, az Afri-
ka, Amerika, Óceánia te-
remben, illetve a 20. század 
kutatói elnevezésű termek-
ben ismerkedhettek meg a 
sáromberki látogatók. Töb-
bek között Déchy Mór, Chol-
noky Jenő, Vámbéry Ármin, 
Teleki Sámuel, Sass Flóra és 
Germanus Gyula utazásai-
nak tárgyi anyagát és fotó-
dokumentációját láthattak, 

de megismerhették a Va-
dászutazók nevű rész látvá-
nyos trófeáit is.

Rábainé Radó Katalin az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy áprilisban egy ötnapos 
kirándulás során ők is meg-
látogatják majd a testvérin-
tézményt, ahol ellátogatnak 
majd az erdélyi Sáromberke 
legnevezetesebb műemlék 
épületéhez, a Teleki-kastély-
hoz.

Borbély Lajos, a Sárom-
berki Technológiai Líceum 
pedagógusa azt mondta, na-
gyon jó szívvel jöttek Érdre, 
főleg, hogy már látszik, hogy 
tényleg valós kapcsolat tud 
kialakulni az érdi és az er-
délyi gyerekek között, mivel 
sokan már hetekkel ezelőtt 
felvették egymással a kap-

csolatot az internet segítsé-
gével.

– A városnézésen kívül 
voltunk az iskolában is, ahol 
láthattuk, hogy milyen peda-
gógiai módszereket alkal-
maznak. Nagyon tetszett, 
hogy interaktív módon zajlik 
az oktatás. Magyartanár va-
gyok és volt szerencsém pont 
egy magyarórát megnézni, 
ahol azt láttam, hogy az ok-
tatásnak ez a módja motivál-
ja a tanulókat. Nagyon sok új 
dolgot hallottunk itt a Ma-
gyar Földrajzi Múzeumban 
is, amit azért üdvözlünk kü-
lönösen, mert rövid távú ter-
veink közt szerepel, hogy a 
mi iskolánk is Teleki Sámuel 
nevét viselhesse – összeg-
zett Borbély Lajos.

QQ BNYH

Ide  veled, régi kardunk!
A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület jóvol-
tából az 1848/49 Budai 2. Honvéd Zászlóalj vitézei láto-
gattak el szerda délután a Batthyány iskolába.

Mint Berlinger Gábor, az 
egyesület elnöke lapunk-
nak elmondta, szervezetük 
az 1848–49-es szabadság-
harc honvéd gyalogságá-
nak hagyományát őrzi, és 
korhű egyenruhában, kor-
hű fegyverekkel érkeztek a 
gyerekekhez.

– Az első magyar nemzeti 
hadsereg 170 éve született: 
1848. május 21-én kezdőd-
tek a toborzások. A diákok-
nak a honvédseregről, a 
felszerelésről, fegyverzet-
ről beszéltünk, bemutattuk, 
milyen a puskasortűz, és 
ágyúval is lőttünk. Megmu-
tattuk, hogyan töltötték an-
nak idején ezeket a fegyve-
reket, hogyan harcoltak 
velük, hogyan csaptak ösz-
sze gyalogosan és lóháton a 

katonák – tette hozzá Ber-
linger Gábor.

Több különleges történe-
tet megosztottak a gyere-
kekkel, akik megtudhatták 
többek közt azt is, hogy az 
1. Pesti Honvéd Zászlóalj 
zászlaját Batthyány Lajos 
felesége készítette, saját se-
lyemfüggönyéből.

– A puskasortűznél el-
mondtuk, hogy ugyanilyen 
puskával végezték ki Bat-
thyányt 1849. október hato-
dikán, ugyanis a császári 
hadseregnek is ilyen típu-
sú fegyverei voltak – tette 
hozzá Berlinger Gábor, 
hangsúlyozva: ezek a be-
mutatók erősítik a gyere-
kek magyarságtudatát, és 
fejlesztik történelmi isme-
reteiket is. Q ÁdÁm K.

A gyerekek nemcsak a korhű ruhákat, fegyvereket csodálhatták 
meg, hanem kézbe vehették a puskákat és megszólalt az ágyú is

For radalmi tematika a VMG-ben
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfor-
dulójának tiszteletére tematikus napot tartottak a Vö-
rösmarty Mihály Gimnáziumban.

Ennek keretében a diákok 
nemcsak a forradalom és 
szabadságharccal kapcso-
latban bővíthették ismeretei-
ket, hanem a reformkorral, 
annak kulturális szokásai-
val, gazdaságával, politiká-
jával és irodalmával is meg-
ismerkedtek.

Az első órában a 
11. évfolyam hallgat-
ta meg dr. Stencin-
ger Norbert törté-
nész előadását, 
amelyből kiderült, 
milyen szerepet ját-
szott Érd városa a 
szabadságharc ese-
ményeiben. A máso-
dik, harmadik és 
negyedik órában a 
díszteremben rend-
hagyó néprajzóra 
zajlott a Csokonai-
díjas Forrás Nép-
táncegyüttes és a 
Fölszállott a páva 
című műsorból is is-
mert Pesovár Ferenc 
Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 
közreműködésével, 
akik megelevenítet-
ték a kor és a tájegy-
ségek táncait. Taná-
raik pedig a különböző or-
szágrészek folklórjával is-
mertették meg a diákokat.

Mindeközben voltak óra-
rend szerinti órák is, de ezen 
a napon mindegyik kapcso-
lódott valamilyen módon a 
nap tematikájához. Ének-

órán verbunkosénekeket ta-
nultak a nebulók, rajzon ko-
kárdákat gyártottak többfé-
le technikával, irodalom- és 
történelem órákon pedig a 
témával kapcsolatos kvíze-
ket töltöttek ki.

– Játékos feladatokon ke-
resztül próbáljuk közel hozni 

a tanulóinkhoz ezt a kort, 
ami egyébként tapasztala-
tunk szerint elég közel áll 
hozzájuk, csak sokkal jobban 
szeretik, ha interaktív módon 
élhetik meg az akkori kor 
szokásait. Ehhez kapcsoló-
dik az is, hogy a múlt héten a 

tantestület harmincöt fővel 
Kárpátaljára látogatott és 
bepillantott az ottani hatá-
ron túli magyarság életébe. A 
Nagyberegi Református Lí-
ceumnak vittünk adományt, 
erre az akcióra az egész isko-
la megmozdult, kulturális 
programot szerveztünk, és 
így ezer euró értékben tud-
tuk támogatni a nagyberegi 
iskolát, amelyik nagyon so-
kat tesz a magyar nyelv ápo-

lásáért, illetve a határon túli 
nehéz körülmények közt élő 
magyar gyerekeket segíti a 
felsőfokú oktatásba való be-
kerülésben – nyilatkozta la-
punknak Szilasné Mészáros 
Judit, az intézmény vezetője.

QQ melisKa FaNNi

Rajzórán különleges, egyedi technikákkal készültek a kokárdák
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Magyar tulajdonban levő, stabil háttérrel rendelkező, dinamikusan
fejlődő építőipari cégcsoport keres bővülő csapatábamunkatársat

az alábbi pozícióra:

Adminisztrátor

Magyar nyelvű, fényképpel ellátott önéletrajzokat
a career@bayerconstruct.com e-mail címre várunk!

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Adatrögzítés
• Készletezéssel kapcsolatos feladatok
• Szállítólevelek kiállítása, rögzítése
Navision rendszerben

• Időszaki leltárban való aktív részvétel

AZ ÁLLÁSHOZTARTOZÓ
ELVÁRÁSOK:
• Tapasztalat adminisztrációs területen
• Minimum középfokú végzettség
• Jó angol nyelvtudás

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
ELŐNYT JELENT:
• Navision rendszer ismerete
• Német nyelvtudás
• Magasépítő technikus végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• Stabil céges háttér

• Hosszú távú munkalehetőség
• Folyamatos fejlődési lehetőség
• Versenyképes fizetés

ÁLLÁS, MUNKATERÜLETE(I):
• Adminisztráció, Asszisztens, Irodai
munka

• Szakmai asszisztens
• Szállítás, Beszerzés, Logisztika
• Logisztikai ügyintéző, adminisztrátor
• Teljes munkaidő

SZÜKSÉGESTAPASZTALAT:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Angol - Középfok/kommunikációképes
szint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2038, Sóskút Ipari Park,
Bolyai János utca 5.

Zrt.
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A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Érd településre

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
- 8 általános iskolai végzettség,
- kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő
munkakör betöltése esetén,
- ,,B” kategóriás jogosítvány motoros
és járatos kézbesítő munkakör betöltése
esetén,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.

A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Farkas Judit
Tel.: (06 30) 771-1484,
E-mail: Farkas.Judit@posta.hu
Cím: 2030 Érd Angyalka utca 1/a

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12.
TTTeeellleeefffooonnn::: 000666-222333-555222000-111111777 EEE-mmmaaaiiilll::: ssszzzeeerrrkkkeeessszzztttooossseeeggg.eeerrrdddiiiuuujjjsssaaaggg@@@mmmaaarrraaatttooonnn.hhhuuu

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

aaappprrróóóhhh iii rrrdddeee ttt ÉÉÉ sss iii ááárrr aaakkk

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,

uuu

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!

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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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)))
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Öntő
(bruttó 353 000 - 490 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt
Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

Termelési elszámolási asszisztens
A német nyelvtudás előny.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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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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Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig
Telefon:

06-23/520-117
E-mail:

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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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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TTTelefon,elefon, smssms,sms, viberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

06 20 247 86 08
Facebook.comFacebook.comFacebook.com/Facebook.comFacebook.com//pannonjob

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

•• Megemelt alapbérek + bónuszok
•• Béren kívüli juttatási csomagok

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST! Keretes hirdetésekkel

kapcsolatban
várjuk érdeklődését az

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
e-mail címen,

vagy a 06-23/520-117-es
telefonszámon.
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BÚTOR

Koloniál, megkímélt bútorgarni-
túra, 10 darabos eladó. Irányár:
460 ezer Ft. Telefon: 06-20/940-
1066

TÁRSKERESÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja
Fehér Orchidea Társközvetítőn-
ket. 06-20-487-6047, 06-30-
974-1056

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

ÁLLÁST KÍNÁL

VEGYES

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.

Időskíséretet, betegkíséretet,
utazásban való segítséget vál-
lalok gyakorlattal, leinformál-
hatóan. Tel.: 06-30-834-6494

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

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

mob.: 06-309-345-713 lehet. 56
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Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést, gyűjteményt. 06-20/997-
11-53.

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

20 éveműködő diósdi könyvelőirodába
gyakorlattal rendelkező

könyvelő munkatársat
keresünk.

zsolt@ihkft.hu 06-30-9866654
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Diósdi kerti munkára (ásás, fűnyí-
rás) keresünk heti 1 napra segí-
tőt. 06-23-381-589

56
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FODRÁSZSZÉK KIADÓ
A Gárdonyi Tanuszodával szemben, több
éveműködő szépségstúdióba keresünk

szakembert, vállalkozóként.

06-20/931-9086

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

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.)

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

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

Kerti munkára, alkalmankénti
munkavégzésre nyugdíjast ke-
resek családi házhoz. 06-20/
9770-837.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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ALBÉRLET

Különbejáratú szoba, fürdő,
konyha használattal bútorozot-
tan, egyedülálló, dolgozó,
nemdohányzó nőnek hosszabb
távra kiadó. Ár megyegyezés
szerint. 06-20/344-7466

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 56
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TELEK

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

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

56
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Munkavédelem
Munkaruházat

56
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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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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AUTÓ/MOTOR

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

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

56
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54Roncs autó felvásárlás
a legjobb áron! Bontási
igazolással, elszállítással!

06-30-329-1839

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 56
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

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

Idős személy háztartását, gondo-
zását, ügyintézését vállalná re-
ferenciával jólelkű, probléma-
megoldó, nem dohányzó nyug-
díjas nő gyakorlattal. 06-20-
2398535

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
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Vállalom régi tetők javítását, új
tetők készítését, lambériázását,
gipszkartonozást, tetőtéri ablak
behelyezését, laminált parketta
lerakását.. 06-20/804-59-88.

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

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

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

Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 56
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 56
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Gyógypedikűr, talpmasszázs az
Ön otthonában! 2800 Ft/alka-
lom. 06-70-382-4736

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
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Érdi székhelyű építőipari cég folyamatos, hosszú távú be-
jelentett munkalehetőséget kínál művezetők, kőművesek
és segédmunkások részére magas- és mélyépítési munkákra.
Szállás, utazás biztosított, munkavégzés hétfőtől péntekig
egész évben.Várható nettó bérművezető: 350.000 Ft, kőműves:
280.000 Ft, segédmunkás: 230.000 Ft.

Állásegyeztetés:30/419-8141

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti munkatárs (Szigetszentmiklós)
• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál, Budaörs,
Törökbálint)
A fenti munkakörökre megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!

• Ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító
(Érd – ezekre a munkakörökre megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalók jelentkezését várjuk!)

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon
lehet, vagy jelentkezését a kívántmunkakörmegnevezésével,

szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

56
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ELÉRHETŐSÉGEK:

Telefon: 06/23-540-711

E-mail: hr@toyoseat.hu

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!

15 éves múlttal rendelkező
százhalombattai autóipari Cégünkhöz

keresünk

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
Kollégákat. TOYO SEAT EUROPE KFT.

2440 Százhalombatta,
Iparos út 2.
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Kib irkózták magukat!
Az Érdi Spartacus SC hat szumósa is országos bajnok 
lett a Csolnokon a gyermek és a felnőtt korosztály szá-
mára rendezett ob-n, s összesen tizenegyen kvalifi-
kálták magukat az áprilisi, bulgáriai Európa-bajnok-
ságra.

Az Érdi Spartacus SC hu-
szonöt szumósa volt érde-
kelt a gyermek és felnőtt 
korosztály országos baj-
nokságán, míg a többiek 
számára válogatóverseny 
volt az áprilisi, bulgáriai 
U21-es, U23-as és felnőtt 
Európa-bajnokságra, az 
augusztusi felnőtt világbaj-
nokságra, valamint az 
Észtországban rendezendő 
utánpótlás Eb-re.

A huszonöt érdi negyven-
két kategóriában indult, hi-
szen többen több korosz-
tályban is érdekeltek voltak. 
Országos bajnok lett a gyer-
mekeknél Gazsi Blanka (45 
kg), illetve a felnőttek me-
zőnyében Berta Mike (70 
kg), Délczeg József (85 kg), 
Cservenyi Jakabovics Zol-
tán (100 kg), a tavalyi év 
szumósának választott Mol-
nár Tamás (115 kg) és Le-
mák Diána (55 kg).

Mellettük további tizen-
hat (!) aranyérmet szerez-
tek az érdiek a többi kor-
osztályban, hiszen Jakab 
Dániel (U12 és U14, 40 kg) 
és Kaszás Elza (U12, 45 kg 
és U14, 40 kg) kétszer, Ga-
zsi Máté (U12, 45 kg), Na-
rancsik Bence (U14, 35 kg), 
Kaszás Lilla (U14, 45 kg), 
Baljer Roxána (U14, 50 
kg), Berta Mike (U18, 70 
kg), Délczeg Edvárd (U18, 
80 kg), Végh Richárd (U18, 
90 kg), Buzás Patrik (U21, 

70 kg), Délczeg József (U21, 
85 kg), Molnár Tamás (U21, 
100 kg), Tamás Patrik 
(U21, 115 kg), Varga Lilien 
(U21, 55 kg) egyszer állha-
tott a dobogó tetejére.

Mellettük második he-
lyekből is tizenegyet hoz-
tak: Narancsik Bence (U12, 
35 kg), Baljer Kitti (U12, 45 
kg és U14, 40 kg), Gazsi 
Máté (U14, 45 kg), Sipos 
Alex (U14, 65 kg), Mada-
rassy Zoltán (U16, 55 kg), 
Baljer Roxána (U16, 55 kg), 
Berta Mike (U21, 70 kg), 
Varga Dániel (U18 és U21 
100 kg) és Végh Richárd 
(U21, 85 kg) is a dobogó má-
sodik fokára állhatott.

Bronzéremből pedig to-
vábbi hetet tudhatnak ma-
gukénak a Spartacus szu-
mósai, miután Jakab Ro-
land (gyermek, 25 kg), Ga-
zsi Nóra (gyermek, 25 kg), 
Kaszás Lilla (U12, 45 kg), 
Kovács Dávid (U14, 65 kg), 
Tamás Patrik (U18, +100 kg 
és felnőtt 115 kg) és Buzás 
Patrik (felnőtt, 70 kg) is 
harmadikként zárt.

Az érdiek a hat országos 
bajnoki címmel együtt hu-
szonkét arany-, tizenegy 
ezüst- és hét bronzérmet, 
valamint két pontszerző, 
ötödik helyet szereztek 
Csolnokon. Ezzel kiderült, 
hogy tizenegy spartacusos 
szumós lesz ott a bulgáriai 
kontinensviadalon. n D. B.

Fel emás hét a fővárosban
Két mérkőzést is lejátszott az Érdi VSE az elmúlt héten, 
amely előbb a harmadosztály Nyugati csoportjának 17. 
fordulójából pótolt mérkőzésen lépett pályára a Pénz-
ügyőr vendégeként, majd a III. kerület otthonába látoga-
tott a 19. fordulóban.

Pénzügyőr SE–Érdi VSE
Remekül kezdett a Pál 

Szabolcs mellett Németh Gá-
bor Vincét és Kárász Krisz-
tiánt is nélkülöző Érdi VSE a 
Pénzügyőr SE ellen, hiszen a 
kezdetektől dominált, szá-
mos lehetőséget is kidolgo-
zott. A nyolcadik percben 
Koós Gábor szabadrúgása 
révén kapufáig is eljutott, 
majd több mint fél órát kellett 
várni, amikor Bozsoki Imre 
egy szögletet fejelt 
vissza a hosszúról a 
rövidre, ám a hazai-
ak bravúrral védtek. 
Ezt követően a Pénz-
ügyőr Havasi Dáni-
el vagy Turi Ákos 
révén is megszerez-
hette volna a veze-
tést, a vendégektől 
pedig akár Koós Gá-
bor is.

A szünet után az-
tán az érdiek egy 
szerencsés góllal 
megszerezték a ve-
zetést az 52. perc-
ben, amikor egy fel-
ívelt labdát a védő, 
Csicsvári Milán fe-
jelt volna haza, de a 
kimozduló Ivan-
csics Alex nem volt 
kapujában, a labda 
viszont igen (0–1). 
Igaz, az érdi előny 
nem tartott sokáig, miután 
egy perccel később Havasi 
Dániel góljával egyenlített a 
házigazda (1–1). Ezt követő-
en az érdiek nagy erőket 
fordítottak a vezetés vissza-
szerzéséhez, míg a „finán-
cok” védekezésre álltak 
vissza. Az érdi erőfeszítés-
nek meg is lett az eredmé-
nye, amikor egy jobb oldali 
beadás után Melczer Vil-
mos labdáját Kónya Benjá-
min fejelte a kapuba (1–2). A 
hajrában ugyan feléledt a 
házigazda, de nem tudott 
pontot szerezni. Az Érdi 
VSE a szerencsével is támo-

gatva, de nagyrészt domi-
nálva nyert megérdemelten.

III. ker. TVE–Érdi VSE
Jól kezdte a mérkőzést a 

szakadó esőben a házigaz-
da, amely a hatodik percben 
megszerezte a vezetést. Egy 
szép támadás után Kertész 
Ferenc ugyan védett, de a 
kipattanót Nagy Tamás po-
fozta a kapuba (1–0). Ezt kö-
vetően a vizes pályának kö-

szönhetően remek iram ala-
kult ki, az érdiek többször is 
helyzetig jutottak, majd a 22. 
percben Koós Gábor felrúgá-
sa miatt tizenegyeshez jutot-
tak, amelyet Melczer Vilmos 
magabiztosan értékesített 
(1–1). A félidő második felé-
ben mindkét csapatnak meg 
volt a lehetősége, a 25. perc-
ben Hegedüs Norbert a ke-
resztlécet találta el, míg a 
túloldalon tíz perccel később 
lőtték telibe a kapufát. A já-
tékrész utolsó perceiben 
Melczer Vilmos távoli lövésé-
nél is tornáznia kellett Pa-
lásthy Dávidnak, mégis a 

szünetre a hazaiak vonul-
hattak előnnyel, amikor egy 
keresztlabda után Hamar 
Ádámhoz került a labda, aki 
az érdi kapuba lőtt (2–1).

A fordulás után az érdiek-
től a csereként beálló Né-
meth Gábor Vince egyenlít-
hetett volna, de a gólvonal 
előtt centikkel megálló lab-
dát mentették a fővárosiak, 
akik ezt követően a 64. perc-
ben növelték vezetésüket, 
amikor egy jobb oldali be-
adásba Szilágyi Máté pisz-
kált bele gólt érően (3–1). 
Hiába domináltak az érdiek 
a második játékrészben, s 
szorították saját kapuja elé a 
házigazdákat, közelebb 

csak a 86. percben tudtak 
kerülni, amikor Pallagi Bo-
tond volt harcos, labdaszer-
zése után pedig Palásthy 
Dávid felett emelt gyönyörű-
en a kapuba (3–2). A hajrá-
ban még Kertész Ferenc is 
felment fejelni, de az érdiek 
nem tudtak egyenlíteni, így 
maradt a 3–2-es hazai siker.

– Több volt ebben a meccs-
ben, eredményesség szem-
pontjából mindenképp. Ha 
lehet nézni a pozitív dolgo-
kat, akkor azt emelném ki, 
hogy sokat tettünk azért, 
hogy megszerezzük a három 
pontot. Végül is kevesebb 
helyzetből rúgtak hármat, 
mi pedig nyolc helyzetből 
kettőt. Mentünk, csináltunk, 
ez egy ilyen nap volt” – érté-
kelt Limperger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
március 24-én, 15 órakor lép 
pályára, amikor az Ercsi úti 
Sporttelepen a listavezető 
Kaposvári Rákóczit fogadja.

Qn Domonkos Bálint

PÉNZÜGYŐR SE–ÉRDI VSE 1–2 (0–0)
Pasarét, 100 néző. V: Jakab Géza (Schweighardt, Rózsa)
Gólszerzők: Havasi (53.), ill. Csicsvári (52. – öngól), Kónya (79.)

III. KERÜLETI TVE–ÉRDI VSE 3–2 (2–1)
Óbuda, 250 néző. V: Antal Péter (Varga Gábor, Nagy Márk)
Gólszerzők: Nagy Tamás (6.), Hamar (44.), Szilágyi M. (64.), ill. Mel-
czer (22. – tizenegyesből), Pallagi (86.)

Melczer Vilmosék nagyot küzdöttek a fővárosban  (Fotó: DB)
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Hó- és ponthullás

Az Érdi VSE Sporttele-
pén került sor a VI. Mina-
ret kupa nyílt rapid sakk-
versenyre. A hirtelen lehul-
lott hó némileg csökkentet-
te a résztvevők számát, 
mivel a távolabbi helyekről 
nem sokan mertek útnak 
indulni.

A hétfordulós svájci rend-
szerű verseny meglepő 
eredményekkel kezdődött 
és a legfőbb esélyesek több 
pontot hullajtottak el, vi-
szont néhány „amatőr” si-
keresen vette az első aka-
dályokat.

A negyedik fordulóban 
kialakult egy vezető hár-
mas, akik végig tartották a 
helyüket.

A versenyt Horváth Pé-
ter, az Érdi VSE sakkozója 
nyerte, megelőzve a buda-
pesti Lakatos Andrást és 
az érdi Pápai Jánost. A 
címvédő Holtság István 
egy hármas nyerősorozat-
tal végül feljött a negyedik 
helyre. Az ötödik díjat Sin-
ka Csaba kapta, a szenior 
különdíjat pedig Lakatos 
András vehette át.

Munkatársunktól

Meglepő eredményekkel kezdődött a VI. Minaret Kupa

Kard ki kard a hálónál
Egy héttel a március 23. és 25. között Kiskunfélegyhá-
zán rendezett országos diákolimpiai tollaslabdadöntő 
előtt tartotta a Pesti Sport Kard Ki Kard Kupát a Batthy-
ány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi VSE az in-
tézmény tornacsarnokában.

A hagyományos, Csoki 
Kupa lebonyolítású viadal 
ezúttal a március 15-ei or-
szágos ünnepség miatt lett 
Kard Ki Kard Kupa, amelyre 
76-an neveztek. A verseny 
kulcsfontosságú felkészülés 
volt a diákolimpiai döntő 
előtt, így remek színvonalú 

mérkőzéseknek lehettek 
szemtanúi a nézők.

Az egyes korcsoportban 
mindkét aranyérmes impo-
záns mérleggel zárt. A lá-
nyoknál Novák Adrienn 
mind az öt meccsét szett-
veszteség nélkül nyerte, s 
+78-as pontaránnyal zárt az 

élen az ezüstér-
mes Fekete Dóra, 
i l letve a két 
bronzérmes, He-
gyesi Alexa és 
Csáki Laura 
előtt, ezzel pedig 
kiérdemelte a tor-
na legeredménye-
sebb női játékosá-
nak járó díjat.

A fiúknál is az 
egyes korcsoport 
győztese lett a 
l e g er e d ménye -
sebb, Harmos 
Boldizsár 10:0-s 
szettaránnyal, de 
+89-es pontkü-

lönbséggel végzett Borbás 
Dávid, illetve Nikolics Ben-
ce és Szajki Bence előtt. Ér-
dekesség, hogy Harmos Bol-
dizsár testvérét, a négyes 
korcsoportban nyerő Már-
tont (+63) és a nyílt „A” ka-
tegóriában győzedelmeske-
dő Kis-Kasza Miklóst (+78) 
előzte meg a különdíjért foly-
tatott versenyben.

A kettes korcsoportban 
Kis-Kasza Arabella és Hor-
váth Levente, a hármasban 
két korosztályos válogatott, 
Schvirján Zsófia és Zsar-
nai Marcell, a négyesben 
Györgylőrincz Krisztina 
és Harmos Márton, a nyílt B-
kategóriában Pék Ildikó és 
Erdős Attila, a nyílt A-kate-
góriában Soltész Nikol és az 
U15-ös válogatott Kis-Kasza 
Miklós győzött.

A házigazda érdiek a Pesti 
Sport Kard Ki Kard Kupán 
összesen hét arany-, négy 
ezüst- és tizenöt bronzérmet 
szereztek, s eredményes fel-
készülést tudhat maga mö-
gött az a harminc érdi indu-
ló, akik ott lesznek a diák-
olimpiai döntőn.

QQ Domonkos
Schvirján Zsófia két kategóriában is érmes 
lett  (Fotó: DB)

Tar  totta magát az ÉRD
Csupán öt góllal, 31–26-ra kapott ki a Győri Audi ETO KC 
vendégeként az ÉRD a K&H női kézilabdaliga 18. fordu-
lójában.

Szabó Edina együttese jól 
kezdte a mérkőzést, Maria-
ma Signaté és Katarina 
Krpezs-Slezák találataival 
ellépett. Ezt követően azon-
ban a hazaiak Nycke Groot 
és Stine Oftedal vezetésével 
fordítani tudtak, a félidő má-
sodik részében pedig öt gól-
lal léptek meg (19–14).

A második játékrészben 
tartották a különbséget a 
csapatok, de a 45. percre egy 
remek szériával háromra 
csökkentette hátrányát az 
ÉRD, amelynél hiába lőtt tíz 
gólt Katarina Krpezs-Slezák, 
Nycke Grootot nem tudta tar-
tani. A holland játékos tizen-
kétszer talált be, így a Rába-
partiak 31–26-ra győztek.

Az ÉRD Győrben kölcsön-
ben szereplő játékosa, Mi-

reya González két, a Győr 
Érden kölcsönlévő két játé-
kosa, Kiss Nikolett hat, 
Tóth Gabriella négy gólt 
jegyzett.

– Nagyon boldog vagyok, 
mert egy újabb lépést tet-
tünk előre, jobban játszot-
tunk, mint a legutóbbi mér-
kőzésünkön. Voltak jobb és 
rosszabb pillanataink, de ha 
ugyanígy harcolunk tovább, 
remek eredményeket érhe-
tünk el. Sok sikert kívánok a 
Győrnek a BL-ben – fogalma-
zott az érdiek legeredmé-
nyesebb játékosa, Katarina 
Krpezs-Slezák.

– Soha nem egyszerű az 
Érd ellen játszani, mindig 
nagyon komoly nyomás alá 
helyeznek minket. Hasonló 
volt a mérkőzés képe szá-

munkra is, voltak jobb és 
rosszabb pillanataink, és 
egy percig sem éreztük, 
hogy ez a győzelem már a 
zsebünkben van, küzdenünk 
kellett érte – mondta a meccs 
egyik leg jobbja, Nycke 
Groot.

– Nehéz mérkőzésre szá-
mítottunk, megvoltak a cél-
jaink, amelyek alapján pozi-
tívan értékelhetjük a talál-
kozó végkimenetelét. Na-
gyon jó kapusteljesítményt 
nyújtottunk, elégedett va-
gyok a csapat dinamikájával 
és harcosságával is. További 
sok sikert kívánok az ETO-
nak – értékelt Szabó Edina, 
az ÉRD vezetőedzője.

– Számítottam arra, hogy 
hullámzó teljesítményt 
nyújtunk, hiszen egy re-
mek csapattal találtuk 
szembe magunkat. Nagyon 
nehéz, szinte lehetetlen azt 
a teljesítményt ugyanolyan 
magas szinten folytatni, 
mint ahogy azt tettük az 
elmúlt időszakban. A leg-
fontosabb, hogy sikerült 
nyernünk egy nagyon jó el-
lenfél ellen, és megvoltak a 
találkozó pozitívumai, gra-
tulálhatunk magunknak 
is, hiszen a kitűzött célun-
kat sikerült elérnünk – 
mondta Ambros Martín, a 
Győr szezon végén távozó 
edzője.

A bajnokságban szünet kö-
vetkezik, hiszen március 22-
én Győrben, 25-én Eindho-
venben vív Európa-bajnoki 
selejtezőmérkőzést a magyar 
női kézilabda-válogatott. Ezt 
követően március 31-én és 
április elsején tartják a Papp 
László Budapest Sportaréná-
ban a Török Bódog Női Ma-
gyar Kupa négyes döntőjét, 
ahol az elődöntőben az ÉRD a 
Siófokkal, a Győr az FTC-vel 
találkozik.

Az ÉRD következő bajno-
kijára így csak április 6-án, 
Debrecenben kerül sor, ha-
zai pályán pedig 14-én, a Du-
naújváros ellen játszanak.

QQ Domi

GYŐRI AUDI ETO KC–ÉRD 31–26 (19–14)
Győr, 4657 néző. V: Bacs, Bóna
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 10 (4), KISS N. 6, A. Bulatovics, Kisfa-
ludy 1, Signate 1, C. Lassource 1. Csere: Foggea (kapus), TÓTH G. 4, 
Roberts 1, Szabó L. 2, Gávai. Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: –, ill. 2 perc; Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4

Katarina Krpezs-Slezák tíz gólig meg sem állt Győrben  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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KERÜLD EL A DUGÓKAT!
DOLGOZZ NÁLUNK PÁTYON!

Jelentkezés:
E-mail: paty@knallas.hu

06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:
Jelige: KN08

Tudj meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

Jelentkezz, ha:
Minimum általános iskolai végze�séggel rendelkezel
Vállalsz két műszakos, 8 órás munkarendet
Pontosan, precízen dolgozol
Szeretnéd biztosítani a jövőd

Amit ajánlunk:
Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék
Bejárás támogatása (céges buszok a környező településekről)
Saját gépkocsihasználat támogatása
Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör
Kiemelkedő munkakörülmények

ÁRUÁTVEVŐ TARGONCAVEZETŐ
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