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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Űzzük el a gondtalan vakáció mumusait!
Kullancs, napégés, vírusfertőzések: megmutatjuk, hogyan kell védekeznünk a nyaralás elrontói ellen    22. oldal

Érdi  Újság
Megújul  
az idősotthon
Huszonegymillió forintból 
újulhat meg a Topoly ut
cai Időseket Ellátó Köz
pont. Kicserélik a tetőt, a 
nyílászárókat, és új búto
rokat is vásárolnak.  Terve
zik a férőhelyek bővítését 
is.  n 7. oldal

Az Érdi VSE az  
NB III-ban játszhat
Feljutott a nemzeti bajnok
ság harmadosztályába az 
Érdi VSE labdarúgócsapata. 
A klubelnök, a csapatkapi
tány és az edző értékelte a 
csapat mögött álló szezont, 
és beszélt a várható változá
sokról is.  n 21. oldal

Érdikum klub  
érdi értékeinkért 
Városunkban immár két éve 
működik az Érdi Hunga
rikum Klub. Érdikum az érdi 
alkotótevékenységhez, érdi 
termelési kultúrához, érdi 
tudáshoz, érdi hagyomá
nyokhoz, érdi tájhoz és érdi 
élővilághoz kapcsolódó tu
dás.   n 24. oldal
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EGÉSZSÉGKÖZPONT

gyógytorna
MÁR3.500 Ft-TÓL

SZAKRENDELÉSEK:
REUMATOLÓGIA

ULTRAHANGVIZSGÁLAT

FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN

FOGYÓKÚRÁS TANFOLYAM

GASZTROENTEROLÓGIA

BELGYÓGYÁSZAT

NEUROLÓGIA 24
32

73

2030 Érd, Ádám utca 4.

06-20-264-5293
www.adamklinika.hu

ÉRDI BÉTA KKT.
LLáábbkklliinniikkaa

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
NNyy.:: HH, SSzzee:: 88–1188;; KK, CCss, PP:: 88–1155

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu 24
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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Az érdi óvónőket, tanítókat, általános és középiskolai tanárokat, valamint a nyugdíjas díszokleveles pedagógusokat köszöntötték városunkban. – 
Hálásak vagyunk azért, hogy önök megmaradnak ezen a pályán, és minden nehézség ellenére megállják a helyüket ma is, és – bízunk benne – a jö-
vőben is! – mondta köszöntőjében T. Mészáros András polgármester.  (Írásunk a 3. oldalon.)

Másfél száz érdi pedagógus kapott elismerést, kitüntetést

Napról napra egyre többet várunk el tőlük
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A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

2.  SIMÓ KÁROLY  
 06/20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

3.  MÓRÁS ZSOLT  
 06/20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

4.  DR. BÁCS ISTVÁN  
 06/23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

5.  TEKAUER NORBERT  
 06/20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

6.  KOPOR TIHAMÉR  
 06/30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap 
első hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC  
 06/20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

8.  DEMJÉN ATTILA  
 06/20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  
 06/20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján minden hónap 
második csütörtökén 18–19 óra között az Összefogás 
Egyesület székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY  
 06/20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

11.  DR. VERES JUDIT  
 06/30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu.  
képviselői fogadóóra: telefonos 
egyeztetés alapján minden hónap 
harmadik hétfőjén 18–19 óra között a Polgárok Házában

12.  SZABÓ BÉLA  
 06/30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu.  
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

SZŰCS GÁBOR  
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,  
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon 
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00 
között a Mária utca 22-ben

DR. HAVASI MÁRTA  
 06/20-994-3727 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés 
szerint

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  
 06/30-9868- 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon  
vagy e-mailen történő egyeztetés után

PULAI EDINA  
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés után

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ  
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján folyamatosan

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő

06/20-462-6714 Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi na po kon 
a Polgármesteri Hivatalban.

DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi napokon 
a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés 
06/23-522-369-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi 
napokon.

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

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 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;  
Illetékesség: Diósd, Érd, Puszta-
zámor, Sóskút, Százhalombatta, 
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfo-
gadás: A hivatalvezető előzetes 
időpont-egyeztetés alapján 
fogadja az ügyfeleket.

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.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 HULLADÉK
KEZELÉSI 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 KÖZTERÜLETFENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

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 
bejelentkezés alapján. A kezelőiro-
dák 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, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail: 
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail: 
cssk@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

Többtucatnyi kitüntetést és száznál is több oklevelet adtak át idén Érden, a 
múlt csütörtöki pedagógusnapi rendezvényen, ahol óvónőket és dajkákat, 
tanítókat, általános és középiskolai tanárokat, valamint nyugdíjas pedagó-
gusokat köszöntött a város vezetése. Az Érd Közneveléséért Díjat ezúttal is 
hárman vehették át az ünnep alkalmából.

A Szepes Gyula Művelődé
si Központ színházterme 
színültig megtelt ünneplők
kel és ünnepeltekkel, akik 
először Osváth Erzsébet Ta
nítómnak című versét hall
gathatták meg Juhász Jáz-
mintól, a Batthyány Általá
nos Iskola 3. osztályos tanu
lójától. Ezt követően T. Mé-
száros András polgármester 
köszöntötte az egybegyűlte
ket, aki rendhagyó módon, s 
nem kis derültséget keltve 
maga is verset mondott: Weö
res Sándor, Kisfiúk témáira 
című költeményéből idézett.

T. Mészáros András ünne
pi beszédében elmondta: 
napjainkban a pedagógu
sokra egyre nagyobb felelős
ség hárul, s eközben egyre 
nagyobb az elvárás feléjük, s 
a szülők is mind többet köve
telnek tőlük, akiknek a 
gondjaira bízzák legdrágább 
kincsüket, a gyermeküket, 
hogy majd ők „embert farag
janak belőle”! Gyakran nem
csak a csemete tanítását, de 
a nevelését is az iskolától, 
azaz a pedagógusoktól vár
ják el, mert a szülők nem ér
nek rá, vagy mert így kényel

mesebb, hiszen, ha probléma 
adódik, mindig van kire mu
togatni: az óvónőre, a tanító
ra vagy a tanárokra! – hang
súlyozta a polgármester, 
majd hozzáfűzte: „noha sem 
a társadalom, sem a rend
szer nem működik még úgy, 
ahogyan azt Önök megérde
melnék, hálásak vagyunk 
azért, hogy megmaradnak 
ezen a pályán, és minden ne
hézség ellenére, magas szín
vonalon és becsülettel meg
állják a helyüket ma is, és 
bízunk benne, a jövőben is! 
Tanítják, nevelik gyermeke
inket, olykor helyettünk is, 
amiért legalább ezen a na
pon köszönetet mondhatunk 
önöknek! – zárta köszöntőjét 
T. Mészáros András polgár
mester, majd átadta az idei 
Érd Közneveléséért Díjakat, 
külön köszöntötte azokat az 
óvodapedagógusokat és daj
kákat, akik 15–20–25–30–35 
vagy 40 éve vannak a pá
lyán, végül a díszdiplomá
soknak nyújtotta át a tiszte
let és elismerés virágcsok
rait.

Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület igazgatója szin
tén méltatta kollégái munká
ját: – Hogy ki, miért lett peda
gógus, erre a kérdésre min
denki maga tudja a választ, 
de biztos, hogy mindannyi
unk előtt volt egy pozitív pél
da, egy minta – mondta, majd 
a küzdelmes mindennapok

ra utalva így folytatta: „Ta
lán inspirált bennünket a 
változatosság, a mindennapi 
megújulás lehetősége. Az, 
hogy nincs két egyforma na
punk, hogy mindennap ka
punk hideget és meleget, kri
tikát és dicséretet, hogy a mi 
hivatásunk olyan, mint a 
foci, mindenki ért hozzá és 
mindenki beleszól. Minden 
év más, minden napunk a ’ki
hívás napja’, amiből bőven 
jutott ebben az évben is. Gon
doljunk csak arra, mi 
mindennek kellett megfelel
nünk: portfóliót írni, minősí
tésen részt venni, pedagógus 
egyből kettőbe átkerülni, 
mesterpedagógussá válni. 
Közben módosultak a jogsza
bályok, változott a pedagógi
ai program meg a házirend, 
és ott van még a rengeteg 
esemény, ami talán már nem 
is kellene, de mégis úgy gon
doljuk, hogy meg kell szer
vezni, mert mivel is töltenénk 
el egyébként a hétvégét?”

A KLIK vezetője termé
szetesen nem csak szavak
ban köszönte meg az elmúlt 
tanévet az érdi pedagógu
soknak: a Miniszter Elisme
rő Oklevele és a KLIK Elnö
ki Oklevél átadásakor egy
re csak nőtt a sor a színpa
don, hiszen több mint száz 
pedagógus részesült vala
milyen elismerésben.

Az ünnepi műsor után – 
amelyen fellépett Póka Éva 
és Kautzky Armand, vala
mint Kulcsár Kitti és Va-
dász Gergely – a távozó 
pedagógusok egyegy szál 
virágot kaptak a jelen lévő 
diákoktól.

n BÁLINT EDIT

Köszönet a helytállásért, az áldozatos munkáért

Kedves Paidagágász Nénik és Bácsik!

A városi közgyűlés által odaítélt Érd Közneveléséért Díjat az 
idén Selmecziné Dósa Éva, a Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 
vezetője, Maitz Ferenc, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola igazgatója, valamint Molnárné Kállay Andrea, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium igazgatóhelyettese kapta. A ki-
tüntetéseket T. Mészáros András polgármestertől vehették 
át, aki pedagógusnap alkalmából külön, virágcsokorral kö-
szöntette az idei esztendőben díszdiplomára jogosult taní-
tókat, tanárokat is. Vasdiplomát kapott Földvári Józsefné, aki 
65 éve szerezte meg pedagógusi oklevelét, gyémántdiplo-
más lett a 60 évvel ezelőtt oklevelet szerző Hidasi Istvánné, 
Pálvölgyi Istvánné, Juhász Imre és Erhardt Lászlóné, valamint 
aranydiplomát kapott Gujdi Barnáné, aki ötven éve indult el 
a pályán.
T. Mészáros András és Sárközi Márta gratulált még Szénási-
né Mészáros Mártának, a Kincses Óvoda vezetőjének, aki a 
Szent Gergely Népfőiskola által alapított Szent Gergely Díj 
pályázaton, kimagasló és példaértékű szakmai, pedagógi-
ai tevékenysége révén jelölést szerzett „Az év pedagógu-
sa” címre.
(A miniszteri díjakról és kitüntetésekről előző lapszámunk-
ban tájékoztattuk Tisztelt Olvasóinkat.)

Weöres Sándor: 
Kisfiúk témáira 
(részlet)
Pityu és Pöszi 
az óvodakertben 
mindenfélét sinálnak
ni mijen dicnók 
a többi óvodások 
körülöttük álnak
nézi a Paidagógosz 
néni
pfuj meekkora 
dizsnók
űrlapot és hegyes 
tollat ragad
dühtől hullámozva ír:
Tüzdelt Zülők!
Máskor scináljanak 
jobb jerekeket.
És felelnek a zülők:
Kedves Paidagágász 
Néni!
Hun házasodunk hun 
meg elválunk
különb féle jerekekkel 
kísérletezünk

Az Érd Közneveléséért Díjjal kitüntetett pedagógusok: Maitz Ferenc, Selmecziné Dósa Éva és Molnárné 
Kállay Andrea, valamint Szénásiné Mészáros Márta, aki jelöltséget szerzett az Év Pedagógusa címre

T. Mészáros András polgármester virágcsokorral köszöntötte az idei 
esztendőben díszdiplomás pedagógusokat is
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Érdi  Újság

Negyven évet töltött a Móra iskolában, ebből húsz esztendőt igazgatóként, 
és a gyerekek szeretetére a legbüszkébb. Úgy véli, a pedagógiában először 
a nevelésre kell helyezni a hangsúlyt, és csak azután az oktatásra, de sajnos 
a tanárképzés során nem vizsgálják, hogy a jelentkező alkalmas-e pedagó-
gusnak. Véleménye szerint így azonban sok olyan ember kerül a pályára, aki 
ugyan nagyon nagy tudású, jó órákat is ad, csak éppen nincs egy hullám-
hosszon a gyerekekkel. Dombainé Bokor Máriával beszélgettünk.
nÁdÁm Katalin

– Évtizedek óta dolgozik a 
Móra iskolában, illetve a 
Móra iskoláért, munkássá-
gát, eredményeit június 4-én 
Apáczai Csere János-díjjal 
ismerte el a szaktárca. Ho-
gyan kezdett fogyatékkal élő 
gyerekekkel foglalkozni, fia-
talon is gyógypedagógus-
nak készült?

– Nem, valójában vadte-
nyésztő szerettem volna len-
ni. A Vörösmarty gimnázium 
biológia tagozatára jártam és 
egy iskolatársam ajánlására 
jöttem el az érdi kisegítő is-
kolába, akkor ugyanis még 
így hívták a Móra elődjét. 
Annyira megtetszett, hogy 
egy év után jelentkeztem a 
gyógypedagógiai főiskolára 
oligofrén–logopédia szakra, 

és amíg el nem végeztem, ké-
pesítés nélkül tanítottam. 
1975-ben kezdtem, és innen 
is megyek nyugdíjba idén. 
Csupán a helyszín változott a 
negyven év alatt: az épület, 
ahol most beszélgetünk, a 
’80-as évekig általános isko-
laként működött; magam is 
itt tanultam. Az iskola épüle-
tének bővítését nagyapám 
végezte, így több szállal is 

kötődöm hozzá. 1975-ben, mi-
kor tanítani kezdtem, még a 
Budai úton volt a kisegítő is-
kola, a Bolyai tagozataként 
működött. 1976-ban önálló-
sult, tíz tanulócsoporttal, ti-
zenhárom nevelőjéből akkor 
még kilenc képesítés nélküli 
volt. Igaz, a gyerekanyag is 
más volt: akkoriban maga-
tartási problémákkal küzdő 
és enyhe fokban sérült gyere-
keket helyezték át hozzánk, 
míg most autista, a tanulás-
ban és értelmileg akadályo-
zott, illetve súlyos, halmozot-
tan sérült gyerekekkel fog-
lalkozunk, és csupán 70–80 
tanulónk van.

– Régen volt nehezebb 
vagy most?

– Embert próbáló idő-
szak volt. Nagyon sokat 
dolgoztunk, szinte két mű-
szakot vittünk hónapokon 
keresztül, hiszen nagyon 
kevesen voltunk. Igaz, a 
gyerekek szeretete köny-
nyebbé tette a mindenna-
pokat. Egy éve voltam a pá-
lyán, mikor pedagógusnap-
ra annyi virágot kaptam, 
hogy alig fért be apukám 
kocsijába. Ma, ha két szál 
virágot kapunk, akkor so-
kat mondok… 

– Azt mondják, manap-
ság egyre több a különböző 
tanulási nehézségekkel, 
magatartási problémákkal 
küzdő gyerek. Ön is így ta-
pasztalja?

– Magatartásproblémák 
évtizedekkel ezelőtt is vol-
tak, súlyosabbak is, mint 
ma. Manapság ezt a címkét 
ráhúzzák azokra a gyere-
kekre is, akik otthon nem 
kapják meg az őket megille-
tő figyelmet, törődést és ki-
rívó viselkedésükkel szeret-
nének egy kis odafigyelést 
kapni. A szülők egyre kevés-
bé nevelik a gyerekeket – az 
iskolában is ezt tapasztal-
juk. A gyógypedagógiában 
egyébként a nevelésen van a 
hangsúly, csak ezt követően 
az oktatáson. Egyre inkább 
azt látom, hogy az ép gyere-
kekkel foglalkozó iskolák-
ban is ezt az elvet kellene 
alkalmazni, hiszen nagyon 
fontos, hogy a gyerek tudjon 
normálisan kommunikálni, 
viselkedni a kortársaival és 
a felnőttekkel. Sajnos, egyre 
több az elmagányosodó gye-
rek, aki mobiltelefonnal, 
tablettel játszik, elhúzódva 
a társaitól – ők otthon is el-
szigetelődnek: a kicsi a tele-
fonjával játszik, a szülő té-
vét néz, a számítógép előtt 
ül… Van egy családunk, 
nyolc gyerekükből öt hoz-
zánk jár. Egy szobában él-
nek, gyakori, hogy nincs 
náluk áram. Kérdeztem a 
gyerekeket, mit szoktak csi-
nálni esténként, mire azt 
válaszolták: beszélgetünk. 
Igaz, szegénységben élnek, 
de szeretetben nőnek fel.

– Húsz éve igazgatja ezt az 
iskolát. Mire nevelik itt a gye-
rekeket?

– A hozzánk járók nem-
csak sérültek, de gyakran 
hátrányos helyzetűek is. 
Megtanítjuk őket arra, ho-
gyan boldogulhatnak az 
életben: tavasszal és ősszel 
veteményezünk, megmutat-
juk, hogyan kell megművelni 
a kertet, milyen növényeket 
lehet társítani. Télen a tan-
konyhában főzünk, egysze-
rű, egészséges ételeket, 
olyan alapanyagokból, ame-
lyek a szerény háztartások-

ban is megtalálhatók. Meg-
tanítjuk őket takarítani is. 
Ez a legjobb dolog, amit adni 
tudunk: bárhová sodorja is 
őket az élet, ezeket az isme-
reteket mindenütt tudják 
hasznosítani. Egyébként a 
hozzánk járók szinte mind-
egyike tovább tanul, általá-
ban a főváros XI. kerületi 
speciális szakiskolájában, 
gyakran két szakmát is elsa-
játítanak 23 éves korukig. 
Van több olyan családunk, 
ahol már a szülőket is én ta-
nítottam. 

– Ha visszatekint az eltelt 
negyven esztendőre, mire a 
legbüszkébb?

– Arra, hogy ha végigme-
gyek a folyosón, a gyerekek 
megölelgetnek, és azt mond-
ják: nagyon szeretlek, Mara 
néni! Ez régen is így volt, 
most is így van. Ennél több, 
jobb nem kell. Ezért nem 
mentem el a pályáról. Voltak 
próbálkozásaim – sokszor 
nehéz volt az út –, arra gon-
doltam, hogy elmegyek logo-
pédusnak, egy tanévet dol-
goztam is főállásban, de to-

vábbra is az iskola köteléké-
ben. Nem volt osztályom, 
más volt a kötődés is a hoz-
zám járó gyerekekhez, így 
visszahúzott a szívem. A má-
sik próbálkozásom egy kis 
vállalkozás volt. Nemcsak 
gyógypedagógus vagyok 
ugyanis, hanem természet-
gyógyász is, ezen a vonalon 
szerettem volna dolgozni, de 
valahogy nem tudtam elsza-
kadni az iskolától… Most 
pránanadi tanfolyamra já-
rok, úgy érzem, ez az igazi: a 
testi-lelki harmónia elérése 
a cél, az elfogadásra, feltét-
len szeretetre épül – ahogy 
az eddigi életem is, hiszen a 
sérültek mellett megtapasz-
taltam, hogy úgy kell elfo-
gadnunk az embereket, ami-
lyenek. A kérdésre vissza-
térve, büszke vagyok arra is, 
hogy létrehoztam annak 
idején a logopédiai szakszol-
gálatot Érden. Ezen nagyon 
sokat dolgoztunk igazgató-
helyettes kolléganőmmel; 
össze kellett verbuválni a lo-
gopédusokat, megszerezni a 
státuszokat, megszervezni, 
ki melyik óvodába járjon 
ki… Még egy diagnosztikai 
termet is nyitottunk. Nagyon 
jó érzés volt látni az eredmé-
nyeket, a gyerekek fejlődé-

sét, és ezzel a kollégák is így 
voltak, hiszen ha összefu-
tunk, ők is felemlegetik eze-
ket az időket. 

– Egy speciális iskola veze-
tőjeként mi a véleménye a 
sérült gyermekek integráció-
járól? Mennyire megvalósít-
ható?

– Az igazi integráció az 
lenne, ha a készségtárgyak 

kivételével külön foglalkoz-
nának a sérült gyerekekkel, 
ugyanakkor a nap többi ré-
szét együtt tölthetnék egész-
séges társaikkal. Sajnos, 
erre nincs pénz, nincs em-
ber, a nagy létszámú osztá-
lyokban pedig nem tudnak 
kellőképp foglalkozni a rá-
szorulókkal. Erről természe-
tesen nem a pedagógusok 
tehetnek: maga a rendszer 
nem alkalmas a jó integráci-
óra, csak „rideg” változatá-
ra – azt értem ezalatt, hogy a 
sérültek kikerülnek abból a 
védőburokból, amire igen-
csak szükségük lenne. 
Egyébként a mi iskolánk is 
integrál, hiszen nálunk 
együtt tanul az enyhe, a kö-
zépsúlyos sérült és az autis-
ta gyermek. Egy-egy osztá-
lyunkba legfeljebb tíz gye-
rek jár, a készségtárgyakat 
együtt tanulják, a többit 
egyéni fejlesztés keretében. 
Nálunk 22 pedagógus és hét 
asszisztens foglalkozik a 
hetvenhét gyerekkel. A kol-
légáimmal nagyon jó csapat 
vagyunk, és sok sikert is el-
érünk: rajzpályázatokon, 
diákolimpiákon indulunk, 
innen rendszerint több 
aranyéremmel térünk haza, 
részt veszünk a helyi ren-

dezvényeken, és a gyereke-
ink nemrég egy különleges 
színielőadáson is szerepel-
tek. Ez is az integráció egy 
fajtája…

– Előfordul, hogy egy diák 
„normális” iskolából kerül át 
a Mórába?

– Igen. Sokszor lelki sérü-
lésekkel érkeznek, és leg-
alább egy negyedévre van 

szükség ahhoz, hogy felol-
dódjanak. A kollégák azon 
dolgoznak, hogy ezeknek a 
gyerekeknek minél több si-
kerélményük legyen, és ami-
kor az önbizalmuk megerő-
södött, csak akkor állítják 
magasabb követelmények 
elé. És ha már a pedagógiá-
nál tartunk, nagyon fontos-
nak tartom elmondani ezzel 
kapcsolatos véleményemet: 
sajnálatos, hogy a főiskolai, 
egyetemi felvételi során nem 
vizsgálják, hogy a jelentkező 
alkalmas-e pedagógusnak. 
Sok olyan ember kerül a pá-
lyára, aki ugyan nagyon 
nagy tudású, jó órákat is ad, 
csak éppen nincs egy hul-
lámhosszon a gyerekkel. Ha 
hiányzik belőle az empátiás 
készség a gyerekekkel szem-
ben, nem tud értük mindent 
megtenni, bármilyen jól gon-
dozza is a tantárgyát, nem 
lesz jó pedagógus. Vizsgata-
nítás során látom, hogy vala-
ki alkalmas-e a pályára 
vagy sem, milyen a személyi-
sége, tud-e hatni a gyerekek-
re, le tudja-e őket kötni, 
van-e szíve hozzájuk. Ezek a 
legfontosabbak, a többit 
mind meg lehet tanulni. 

– Negyven év munkájáért, 
eredményeiért nemrég meg-
kapta az oktatásügy egyik 
legrangosabb elismerését, 
az Apáczai Csere János-díjat. 
Hogyan élte meg ezt a kitün-
tetést? 

– Nagyon jó érzés volt át-
venni, különösen, hogy az 
egyik főiskolai tanárnőm is 
most kapta meg. Konfu-
ciusznak van egy nekem tet-
sző mondása: „Válassz olyan 
foglalkozást, amit szeretsz, 
és soha többé nem kell dol-
goznod.” Lehet, hogy én 
egész életemben soha nem 
dolgoztam…

– Év végén nyugdíjba 
megy, szeptembertől a fel-
mentési idejét tölti. Milyen 
tervei vannak a jövőt illető-
en?

– Biztos, hogy nem tudok 
csak úgy, egyik napról a 
másikra elszakadni az is-
kolától, hiszen neg yven 
évig nekem is becsöngettek 
minden szeptemberben, és 
óra nélkül tudom, mikor te-
lik le a negyvenöt perc… 
Tervezem, hogy egy kis fej-
lesztést, logopédiai foglal-
kozást elvállalok majd, de 
ettől függetlenül is vissza 
fogok járni ide. A  gyere-
kektől, a kollégáktól nem 
tudok egyik napról a má-
sikra megválni. 

Interjú Dombainé Bokor Mária iskolaigazgatóval

„Lehet, hogy soha nem dolgoztam…”

„A kollégáimmal nagyon jó csapat vagyunk, a diákokkal közösen sok sikert is elérünk: rajzpályázatokon, diákolimpiákon indulunk, innen rendszerint több aranyéremmel té-
rünk haza, részt veszünk a helyi rendezvényeken, és a gyerekeink nemrég egy különleges színielőadáson is szerepeltek”

Dombainé Bokor Mária
Érden született, a Vörösmarty gimnáziumban érettségizett, 
majd 1976–1980 között elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Főiskolát (oligofrén–logopédia szakos tanár). 
1996–1998-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- 
és Társadalomtudományi Karán tanult (közoktatási vezető), 
majd 2000–2002-ben az Egészségügyi Szakképző és To-
vábbképző Intézetben (természetgyógyászati modul). 
1975-től tanít a Móra iskolában (illetve elődjében), amely-
nek 1995-től igazgatója. Nevéhez fűződik a logopédiai szak-
szolgálat létrejötte a 2004/2005-ös tanévben. 2014-ben el-
nyerte a város Érd Közoktatásáért Díját, idén pedig Apáczai 
Csere János-díjjal ismerte el a szaktárca. Érden él szűkebb 
családjával, egy felnőtt lánya van.

Amint kilép a folyosóra, körbeveszik a gyerekek
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Átlagosan 25 ezer 
forint értékű ajándék-
csomagot kap a város 
minden újszülöttje az 
önkormányzat korábbi 
döntése alapján.

A babakelengyét a képvi-
selők viszik el a kisbabák 
szüleinek. Nyár elején az 
átlagosnál jóval többször 
fordult Kopor Tihamér (Fi-
desz–KDNP), a 6-os válasz-
tókerület képviselője. 

Több évvel ezelőtt döntött 
úgy a városvezetés, hogy a 
lakosság két korosztályát – a 
legidősebbeket és a legifjab-
bakat – kiemelt támogatás-
ban részesíti. Ennek megfe-
lelően a 80 éven felüli, kerek 
évfordulót ünneplő szép korú-
akat és az újszülötteket aján-

dékcsomaggal köszöntik az 
adott választókerület önkor-
mányzati képviselői. 

Kopor Tihamér (Fidesz–
KDNP), a 6. számú választó-
kerület képviselője mindig 
örömmel tesz eleget kellemes 

kötelezettségének. Havonta 
öt-hat babacsomagot szokott 
házhoz vinni. Júniusban ez a 
szám jócskán megnövekedett: 
már a hónap első harmadá-
ban tíz helyre látogatott el a 
város ajándékával. 

A Nőszirom utcában is járt, 
ahol a tizenkét hetes Izabel-
lát köszöntötte az ajándék-
csomaggal. Kovács Melitta 
és Németh Barna kislánya 
ugyan még nem tudott örülni 

az ajándékoknak, de édes-
anyja már szakavatott szem-
mel pakolta ki és vizsgálta 
meg a színes rugdalózókat, 
hálózsákot, a kis lepedőt és a 
többi szükséges babaholmit. 
A nagy csomag pelenka is jól 
jön, hiszen abból sosem elég, 
ha csecsemőről van szó.

Kovács Melitta örömmel 
fogadta az önkormányzat fi-
gyelmességét, bár nem lepte 
meg a gesztus: már első kis-
lányuk, Sára születésekor is 
alkalma volt átvenni egy ba-
bakelengyés csomagot.

A fiatal anyuka már akkor 
is örült, mert a csomag min-
den egyes darabja jól jött. 
Így biztos benne, hogy most 
is hasznát veszi az ízlésesen 
és gondosan összeválogatott 
babaholmiknak. 

Kopor Tihamér lapunk-
nak elmondta: a kiutalt ba-
bacsomagok értéke átlago-
san 25 ezer forint, és eddig 
minden családban hálásan 
fogadták a város újszülöt-
teknek szánt ajándékát. 
  n BE

Tizenegy éve lovagol, az ökölvívást azonban 
csupán két esztendeje kezdte. Rendészeti 
szakon tanul, most fejezte be a tizediket, rend-
őrségi pszichológusnak készül. A közéletben is 
felvette a kesztyűt, ringbe szállt a diák-polgár-
mesteri címért. Gregor Alexandra a Kós Károly 
Szakképző Iskola jelöltje.

n Bálint Edit

– Miért vállaltad el a jelö-
lést? 

– Fontosnak tartom, hogy 
a fiatalok is felelősségtelje-
sen bekapcsolódjanak a vá-
ros közéletébe, bár tisztában 
vagyok vele: a felnőttek sok-
szor még éretlennek tarta-
nak bennünket. Van ebben 
igazság, de hamar eljön az 
idő, amikor nekünk kell fele-
lős döntéseket hozni. 

– Szerinted mire van szük-
ségük az érdi fiataloknak?

– Mindenekelőtt jó közös-
ségi közlekedésre, hogy min-
denki a lehető leggyorsab-
ban odaérjen az iskolába és a 
munkahelyére. Jobb feltéte-
lek kellenek a kerékpározás-
hoz és az úszáshoz is. Az-
után a diák- és ifjúsági spor-

tot támogatnám, elsősorban 
a tömegsportokat, amikbe 
bárki bekapcsolódhat. A 
sport az a terület ugyanis, 
ahol mindenki érvényesül-
het. Sajnos, a fiatalok között 
is gyakran előfordul a kire-
kesztés, a sportban viszont 
fontos a közösségi szellem.

– Hazabeszélsz, hiszen a 
sport a te életedben is fontos 
szerepet játszik.

– Igen, két éve ökölvívással 
foglalkozom az érdi boksz-
klubban. A válogatott tagja 
vagyok. Eddig egy nemzet-
közi bronzérmet szereztem, 
de számos hazai győzelem is 
van mögöttem. Korábban ti-
zenegy éven át lovagoltam, 
de arra sajnos mostanában 
már kevesebb idő jut.

– A középiskola után mik a 
terveid?

– Rendészeti tagozatra já-
rok, két év múlva érettségi-
zem. Jövőre megpróbálom 
letenni az emelt szintű angol 
nyelvvizsgát is, mert az ide-
gennyelv-tudást nagyon fon-
tosnak tartom. Rendőrtiszti 
főiskolán szeretnék tovább-
tanulni, de érdekel a pszi-
chológia is, így lehet, hogy 
rendőrségi pszichológus le-
szek.

– Sem az ökölvívás, sem a 
rendőri hivatás nem kifeje-
zetten „lányos”. Miért épp 
ezeket választottad?

– Édesapám féléves 
koromtól egyedül nevel. 
Mindent megbeszélek vele, 
így ezt is együtt találtuk ki. 
Szerintem jól választottam, 
mert mindkettőt nagyon sze-
retem, a sulit is, meg a bok-
szot is. 

– Mi a legfőbb erényed?

– A kitartás és a pontosság. 
Ha munkáról van szó, a pre-
cíz teljesítést várom el ma-
gamtól, de másoktól is. Ezzel 
együtt empatikusnak is tar-
tom magam, mert úgy vélem, 
nem elég, ha csak saját ma-
gunkra figyelünk, másokra 
is tekintettel kell lennünk. 

– Ahhoz, hogy téged vá-
lasszanak diákpolgármes-
ternek, meg kell nyerned az 
érdi diákságot. Hogyan fogsz 
kampányolni?

– A vakáció alatt lesz időm 
arra, hogy felépítsem a vá-
lasztási programomat. Nem 
szoktam sokat rágódni a dol-
gokon. Amikor jön az ötlet, 
döntök és már cselekszem 
is! Azt tartom, hogy az em-
ber bármit el tud érni az élet-
ben, ha elég kitartó, és a cél-
jaihoz megtalálja a megfele-
lő támogatottságot. 

Szünetel  
a beteg ellátás  
a szakrendelőben

Június 26-án, csütörtö-
kön 13 és 14 óra között 
szünetel a betegellátás a 
Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézményben. 

Július 1-jén, Semmel-
weis-napon, mivel ez a 
nap az egészségügyben 
dolgozók részére munka-
szüneti nap, nem lesz sür-
gősségi ellátás a szakren-
delőben. Sürgős esetben 
a Központi Ügyelethez 
(Érd, Szabadság tér 9.) kell 
fordulni. A Semmelweis-
nap a magyar egészség-
ügy legnagyobb ünnepe. 

Lakossági fórum 
az új vonatokról

Az új, kék-szürke-sárga 
festésű FLIRT motorvona-
tok közlekedésével kap-
csolatos lakossági tapasz-
talatokat, véleményeket 
kívánja meghallgatni a 
MÁV június 22-én Érden, 
17 órai kezdettel, a Szepes 
Gyula Művelődési Köz-
pontban. A vasúttársaság 
vezetői a beszerzés mel-
lett a motorvonatok gyár-
tásáról, üzembe- és forga-
lomba helyezéséről, mű-
szaki paramétereiről, kör-
nyezetvédelmi és ener-
giahatékonysági rendsze-
reiről, továbbá kényelmi 
jellemzőiről is beszámol-
nak az érdeklődőknek.

Lomtalanítás 
ingyenesen,  
megrendelésre

Folyamatosan működik a 
házhoz menő lomtalanítás 
Érden – emlékeztetett köz-
leményében az Érd és Térsé-
ge Hulladékkezelési Non-
profit Kft (ÉTH). Az ÉTH szol-
gáltatására – az év folyamán 
bármikor – évente egy alka-
lommal, díjmentesen, min-
den olyan érdi lakos jogo-
sult, aki Érden bármilyen la-
kóingatlannal rendelkezik. 
Megrendelésért előzetesen 
fel kell venni a kapcsolatot 
az ÉTH ügyfélszolgálatával. 
Telefon: 06-23-522-600 
vagy 06-70-466-6060, 
e-mail: ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu. A lomhulladé-
kot a szállítóautó megérke-
zéséig csak ingatlanon belül 
lehet tárolni.

HírHasáb A sport közösségteremtő erejében hisz a Kós jelöltje, Gregor Alexandra

Felelős döntéseket kell hozni

Babacsomag minden érdi újszülöttnek

Pelenkából sosem elég

Melitta már első kislányuk, Sára születésekor is kapott babakelengyét

Gregor Alexandra

Huszonegymillió forintból újulhat meg a 
Topoly utcai Időseket Ellátó Központ – je-
lentette be sajtótájékoztatón Simó Károly 
alpolgármester (Fidesz–KDNP). A költségek 
jelentős részét, 19,3 millió forintot egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően fedez majd a vá-
ros, Érd pedig 1,76 millió forint önerőt biztosít 
a felújításhoz.

A Topoly utca 2. szám alat-
ti épület műszaki állapota 
nem megfelelő; több területen 
is sürgőssé vált a felújítás, át-
alakítás – a Járási Népegész-
ségügyi Hivatal tavalyi ellen-
őrzése több hiányosságot is 
talált a tárgyi feltételekre 
vonatkozóan. 

– A pályázati forrásból há-
rom célt tudunk megvalósíta-
ni: az épület tetőszerkezeté-
nek felújítását, (új héjazatok, 

tetőlécek, szarufák javítása, 
vízelvezetés megoldása, bá-
dogozás), az elavult nyílászá-
rók cseréjét, valamint az ellá-
tottak kényelmét és igényeit 
magasabb színvonalon szol-
gáló bútorok beépítését – so-
rolta Simó Károly alpolgár-
mester. Arra a kérdésre, 
hogy mikor indulhatnak a 
munkálatok, még nem tudott 
választ adni, hiszen – mint 
mondta – csak a napokban, 

június 5-én hirdették ki a pá-
lyázat eredményét. 

Az azonban bizonyos, hogy 
az időseknek a felújítás idején 
sem kell elhagyniuk az ott-
hont – egy tapasztalt beruhá-
zó némi szervezéssel lakott 
állapotban is meg tudja oldani 
a tető- és nyílászárócserét.

Ami a jövőt illeti, Simó Ká-
roly elmondta: tervezik a fé-
rőhelyek bővítését is, ám eh-

hez további pénzügyi forrá-
sokra van szükség.

– A jelenlegi 66 férőhelyen 
túl további nyolcvanra volna 
igény; a bővítést azonban eb-
ből a pályázatból nem tudjuk 
megvalósítani. Ez csak ak-
kor válik lehetségessé, ha 
nagyjából egymilliárd forin-
tos forrást tudunk biztosíta-
ni e célra – zárta szavait az 
alpolgármester.

T. Mészáros András a jö-
vőbeli terveket illetően úgy 
fogalmazott: vagy a Topoly 
utcában, vagy egy másik te-
rületen egy jóval nagyobb 
épületet kíván létrehozni az 
önkormányzat. 

– Reméljük, 3–5 éven belül 
ezt a kérdést is megoldhat-
juk – tette hozzá a polgár-
mester.

n Á. K.

Átalakult a csatornázási ügyfélszolgálat: az Alis-
pán utcai iroda bezárt, de természetesen to-
vábbra is az ingatlantulajdonosok rendelkezésére 
állnak az ügyfélszolgálat munkatársai.

A projekt legnagyobb részét 
kitevő fő beruházási program 
2014. március végi hivatalos zá-
rása után az Alispán utcában 
még több mint egy évig az ér-
deklődők rendelkezésére áll-
tak: segítettek a házi átemelők 
igénylésénél és a garanciális 
javításokkal kapcsolatos kér-
déseknél is. Június 13-án azon-
ban teljes körűen átalakult a 
csatornázási ügyfélszolgálat: 
az Alispán utcai iroda helyett 
új formában állnak az ingatlan-
tulajdonosok rendelkezésére. 

Június 13-tól a következő 
elérhetőségeken várják a 
megkereséseket, kérdéseket 
és panaszbejelentéseket: 
e-mail: erdi.csatorna ugyfel-
szolg alat@gmail.com, tele-
fon: 06-23/520-303. 

A régió legnagyobb tele-
pülésközösségét, Érdet és 
Diósdot, valamint Tárnokot 
érintő projektben mintegy 
500 kilométernyi csatorna 
lefektetése történt meg, mi-
közben közel 360 km utat 
bontottak fel. 

2013-ban, a csatornafekte-
tési munkák végeztével mint-
egy 40%-kal nőtt a térség bur-
kolt útjainak száma. Az ösz-
szességében 32 milliárd fo-
rintos, európai uniós támoga-
tásból megvalósult Érd és 
Térsége Szennyvízelvezetési 
Program jelenleg az ország 
legnagyobb ilyen jellegű inf-
rastruktúra-fejlesztési és 
környezetvédelmi beruházá-
sa. Hatására Pest megye leg-
nagyobb településközösségé-
nek életszínvonala mellett a 
Duna vízminősége is javul.

Az ingatlantulajdonosok a 
továbbiakban változatlanul 
fordulhatnak kérdéseikkel a 
csatornamű társulathoz és a 
Víziközmű Kft.-hez is. 

Pályázati pénzzel együtt huszonegymillió forintot költhetnek az épületre  

Megújulhat a Topoly utcai idősotthon

Barátságosabb, kényelmesebb, tágasabb 
Nagyon örülünk annak, hogy megújulhat az idősotthon – 
mondta lapunknak a Szociális Gondozó Központ intézmény-
vezetője, Récsei Krisztina. Mint mondta, a bútorcserékkel tá-
gasabbá, barátságosabbá válnak a lakók szobái, ráadásul le-
hetőség nyílik némi belső átcsoportosításra is – ennek kö-
szönhetően olyan új foglalkoztatót, belső tereket tudnak ki-
alakítani, amelyek az idősek kényelmét szolgálják. A munkála-
tok szerencsére kevéssé fogják zavarni az itt élők mindennap-
jait, ugyanis a nyílászárócserék egy-két kivétellel nem a lakó-
szobákat, hanem a mellék- és egyéb helyiségeket érintik – 
zárta szavait az intézményvezető.

Félezer kilométer csatorna lefektetése után az életminőség mellett a Duna vízminősége is javult

Átalakult a csatornázási ügyfélszolgálat 
Pénzügyi Ügyfélszolgálati Iroda
Üzemeltető: Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat
Ügyintézési témakörök: Minden pénzügyi kérdés az érde-
keltségi hozzájárulás befizetésével kapcsolatban (adatvál-
tozás, adásvétel, tulajdonosváltás, OTP)
 Cím: Érd, Szabadság tér 12.
 Telefonszám: 06-23/521-340
 Fax: 06-23/521-345
 E-mail: info@erdicsatornazas.hu
 Nyitva tartás: hétfő: 12.00–17.00

Víz- és Csatornaművek Ügyfélszolgálati Iroda
Üzemeltető: Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
Ügyintézési témakörök: Vízügyek és régi csatornahálózat
 Cím: Érd, Felső utca 2.
 Telefonszám: 06-23/521-751
 E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu

Az idősotthon lakóinak nem kell kiköltözniük a munkálatok ideje alatt 
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Rokonlelkek címmel nyílt kiállítás a múlt héten 
a Szepes Gyula Művelődési Központ galériájá-
ban. Mészáros Lászlóné Váraljai Terézia foltvarrás 
technikával készült, káprázatos, sokszínű, mégis 
harmonikus kompozícióiban, kisebb-nagyobb 
faliszőnyegeiben, illetve óriási takaróiban gyönyör-
ködhetnek az érdeklődők.

Amennyiben textília, olló, tű 
meg cérna szükségeltetik hoz-
zá, egyértelműen női tevékeny-
ségre tippelünk. Nem mintha a 
férfiak nem foglalkozhatnának 
vele, de korántsem ez a jellem-
ző. Noha jó néhány éve ismét 
valódi reneszánszát éli, a folt-
varrás tulajdonképpen az em-
beriség egyik legősibb kézmű-
vességeinek egyike. Idegen 
szóval patchworknek is mond-
ják, ami valójában foltvarrást, 
foltmozaikot, foltmunkát jelent. 
Pedig a foltvarrás egyes legen-
dák szerint a szegények művé-
szete, amit maga a szükség 
hozott létre, és keletről kaptuk 
– mutatott rá Majorné 
Bániczki Julianna művészta-

nár, Mészáros Lászlóné Váral-
jai Terézia textíliáiból összeál-
lított, inspiratív kiállítását 
megnyitva. 

A foltvarrási technika kiala-
kulásáról több legenda is ke-

ring. Egy régi monda szerint 
Buddha készíttette az első folt-
mozaik szőnyegeket. Hívei 
ugyanis folyton értékes sely-
met hoztak vallási áldozatul, 
ám a szegényeknek erre nem 
volt lehetőségük, ők legfeljebb 
csak egy-egy kisebb darabka 
selyemmel érkezhettek, ezért 
megesett rajtuk Buddha szíve, 
és hogy áldozatuk ne vesszen 
kárba, elrendelte, hogy a da-
rabka foltocskákat egymás-
hoz varrva készítsenek temp-
lomi szőnyeget. Napjainkban a 
foltvarrás legismertebb forrá-
sa az amerikai patchwork, 

amit a szegénység és a találé-
konyság hozott létre. Egy el-
nyűtt ruhadarab még használ-
ható részeit összevagdosták, 
majd egymásra vagy össze-
varrták. Kezdetben főként 
használati tárgyak, később 
már leginkább díszítő jellegű-
ek is készültek.

Ma a világ zajos és feszült 
körülöttünk – véli Majorné 
Bániczki Julianna –, de Mé-
száros Lászlóné munkáin 
nemcsak a szemünket, a lel-
künket is megpihentethetjük, 
hiszen az ő kompozíciói soha-
sem szakadnak el a természet-
ből jól ismert formáktól. Felis-
merhetőek a növények, a fák, 
az állatfigurák, de visszatérő 
motívuma a hókristály vagy a 
virágszirom változatos formá-
ja is. Valamennyi munkája 
egységes egészet alkot, de ön-
állóan is megállja a helyét, hi-
szen nagyszerű szín-, forma és 
mintakompozíciót nyújt. Noha 
élnek a színei, mégis inkább a 
visszafogottabb árnyalatokat 
kedveli, amelyek békés harmó-
niában illeszkednek egymás-

hoz. Üdítő kivételt azon textíli-
ái mutatnak, amelyek a mese-
világba kalauzolják a szemlé-
lőt.

A kiállításmegnyitóra – a 
hőség ellenére is – rengetegen 
voltak kíváncsiak, és a szemet 
gyönyörködtető munkákon kí-
vül a Szirmok Női Kar dalai, 
Bohos Gellért versmondása, 
valamint Dobrovits Edina és 
Balog Nella csellómuzsikája 
nyújtott igazi lelki felüdülést 
az egybegyűlteknek. Aki nem 
lehetett jelen, Mészáros Lász-
lóné Rokonlelkek című kiállí-
tását július 5-ig tekintheti meg 
a Szepes Galériában.

n B.E.

Újra a szépet, a nehezen megfoghatót és meg-
állíthatót, az utolérhetetlent és mindig változót 
szeretnék bemutatni a közönségnek az érdi 
Duna-Art fotóklub tagjai. Ezúttal Momentum 
a címe a június 16-tól látható fotókiállításuknak, 
amelyre – témától függetlenül – mindenki a 
legkedvesebb fényképeit tette közszemlére.

Tulajdonképpen maga a 
művelet, a fényképezés is a 
pillanatról, a pillanatnak 
szól, illetve az embernek ar-
ról a törekvéséről, hogy 
megfogja, megragadja a mu-
landót, a változót. Meglesse, 
megállítsa, megtartsa. A kö-

vetkező pillanat ugyanis 
már nem ugyanaz! „A fény-
képez szónak szerencsés 
szinonimája a magyar nyelv-

ben: a megörökít. Érzékelteti 
a múló idő megragadásá-
nak, a tünékeny világ megőr-
zésének szándékát. Idő és 
fényképezés elválaszthatat-
lanok. Az exponálás egy pil-
lanatot búcsúztat: a jelenből 
múlt lesz. A képen annak le-

nyomatát őrizzük 
– ami volt” – írja a 
műfaj egyik leg-
sza kavatot tabb 
mestere, a Nemzet 
Művésze címmel 
kitüntetett Kor-
niss Péter, Puli-
tzer-díjas fotóri-
porter, Kossuth-

díjas fotográfus.
Vitathatatlan, hogy ma 

olyan világban élünk, amely 
inkább helyezi előtérbe a 

technikai vívmányokat, mint 
az élő világ nagyszerűségét, 
és gyakran fontosabbnak 
tartja a gépit az organikus-
nál, a tömegesen 
g yárthatót az 
egyedinél. A művé-
szet persze szem-
beszáll az efféle 
prioritásokkal, hi-
szen a lényege ön-
magunk kifejezé-
se. A cél benyomá-
saink, gondolata-
ink, érzelmeink, 
véleményünk, egy-
szóval, a világné-
zetünk megosztá-
sa mások ka l . 
Mindegy, milyen 
formát és milyen eszközöket 
választunk ehhez, hiszen az 
emberiség történelme meg-
mutatta, igen kreatívak va-
gyunk mi e téren! Mégis, leg-
többször a múló pillanatot, a 
visszahozhatatlan momentu-
mot próbáljuk meg elkapni, 
megragadni, továbbgondol-
ni. Mi sem egyszerűbb ennél, 
gondolja a napjaink egyik 
„csúcsvívmányának”, az 

okostelefonnak tulajdonosa: 
egyetlen kattintás, és kész a 
pillanatkép! Csakhogy a fotó 
értékét nem a technikai bra-

vúr, hanem a lélek adja. A fo-
tózás szerelmesei legkevésbé 
törődnek önmagukkal, ők a 
természet, a környezetünk, 
az épített világ szépségeit, 
visszásságait, furcsaságait, 
különlegességeit kutatják, 
hogy „megörökítsék”, nem tö-
rődve azzal, meddig lesz 
„örök” az adott kép, miköz-
ben minden oly mulandó, ami 
körülvesz bennünket.

Biztosan mindenkinek kü-
lön története van arról, hogy 
miért éppen az a fotó a leg-
kedvesebb számára, amit 
erre a kiállításra elhozott. A 
szemlélő nem láthatja a len-
cse másik oldalán „szenve-
dő” vagy éppen ujjongó fény-
képészt. Ő csak abban tud 
gyönyörködni, amit lát: a 

pi l lanat adta 
csodában, a 
meg ismételhe -
tetlenben, hiszen 
a jelenből a má-
sodperc töredé-
kében már múlt 
lett, ott, ahogy 
lefényképezték. 
A kiállítók: Bo-
dor Izabella, Bo-
ros Emese, Ba-
kos Ágnes, Ba-
logh István, 
Körmendy Zizi, 
Kiss Borbála, 

dr. Mezey Károly, dr. Nemes 
Erzsébet, Révész László, Se-
bők Ferenc, Szakács Mik-
lós, Szánthó Tibor, Tanos 
Miklós. A Duna-Art Momen-
tum című fotókiállítása a 
nyár folyamán, egészen au-
gusztus 15-ig megtekinthető 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központ aulájának folyosó-
ján.

n Bálint Edit 

Egy monda szerint Buddha készíttette az első foltmozaik szőnyegeket

Patchwork: a szegények művészete?

Folt hátán folt. Az emberiség egyik legősibb kézművességeinek egyike

Mészáros Lászlóné Terézia egy kü-
lönlegességet is megmutatott: a 
foltvarrással készített érdi címert

Legkedvesebb fotóikból szerveztek kiállítást a Duna-Art tagjai

Megragadni és megosztani a pillanatot

Dr. Nemes Erzsébet: Kapd el!

Bakos Ágnes: Battai hajnal

hatékony tanulás,
jó légkörű beszélgetés amerikai tanárokkal

gyerekek, 10-13,
fiatalok és felnőttek, 13-99, részére

kezdő+, középhaladó és haladó szinteken

2015. június 22 - július 3.
délelőtt 10.00 - 11.45 illetve este 18.00 - 19.45 között
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.

A tanfolyam ára: 8000 Ft
A további költségeket az Érd-parkvárosi Baptista
Gyülekezet támogatásával fedezzük.

Felnőtteket és diákokat - 10 éves kortól - egyaránt
szeretettel várunk!

További információ és jelentkezés a következő
telefonszámon: Fórizs Gyula Zsolt: 20/886-2062
Jelentkezéseket csak korlátozott számban
tudunk elfogadni!

We love English!
Come, learn with us!

Summer && English
Come, let’s talk!

Kéthe tes  Angol  Nyelvtanfolyam
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Érdi  ÚjságH i r d e t é s f e lv é t e l
Apróhirdetését feladhatja személyesen  
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk érdeklődését az  
ertekesites@erdiujsag.plt.hu e-mail címen, vagy a 06-23/520-117-es telefonszámon.
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MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 

AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 
NYÁRI SZERENÁD KONCERTJÉRE 

 
2015. június 21-én (vasárnap) 16.00 órakor 

a Magyar Földrajzi Múzeum kertjébe 
(Érd, Budai út 4.) 

 
MŰSOR: 

 
 Drigo: Szerenád 
 Toselli: Szerenád 
 Schubert: Szerenád 
 Lehár: Szerenád 

Közreműködik: Kucsera Imre (hegedű) 
 L. Arditi: Csók-ária  

Közreműködik: Ambrus Orsolya (ének) 
 Elgár: Szerenád 

 
Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 

 
Művészeti vezető: Rédai Erzsébet 

 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

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

pá lyá z at o t  h i r d e t
Szociális Gondozó Központ Érd időseket ellátó Központ házi Segítségnyújtás 

Házi gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 
2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
A gondozást-ápolást igénybe vevő 
személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnyezetük-
ben történő biztosítása. A speciális 
szakmai és közegészségügyi előírá-
sok betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes hi-
giénével kapcsolatos feladatok, a 
gondozási környezetében végzett 
feladatok, élelmezés, egészségügyi 
ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Általános 
ápoló és asszisztens, szociális gon-
dozó és ápoló, szociális asszisztens,
• Hasonló munkakörben szerzett  
legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat,
• Magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, erkölcsi bizo-
nyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Denkovics Ildi-
kó nyújt, a 23/520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Budai út 14.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
1/382/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: Házi gondozó.
vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag 
a megjelölt végzettséggel lehet-
séges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályá-
zó a kiírt feltételeknek maradékta-
lanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. június 22.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásá
ról szóló” 1992. évi XXXiii. törvény 20/a. § alapján pályázatot hirdet

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola
klasszikus hangszeres zongora korrepetitor 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Felső utca 
33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
klasszikus zongora korrepetitorként hangsze
res tanulók zongorakíséretének ellátása, a 
különböző telephelyeken és iskolaközpont
ban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalma
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXiii. tör
vény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora/
korrepetíció szakirány, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget iga
zoló okiratok másolata, motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 30. 
a pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Stiblo anna nyújt, a 0623365641, 
06203883086os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg intéz
ményfenntartó Központ Érdi tankerü let címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 
33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KliK/123/2793/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: klasszikus hangszeres zongora 
korrepetitor. 
elektronikus úton Stiblo anna részére a 
zenesuli.erd@gmail.com email címen keresz
tül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázat megismerése után személyes talál
kozás, majd emailes, telefonos vagy postai 
úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
július 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
a helyben szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: 
a foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban 
további információt a www.erdizeneiskola.hu 
honlapon szerezhet.  

Az Ercsi úti temető felől gu-
rultam lefelé az autóval, vé-
gig a Karolina utcán, keresz-
teztem a Felső utcát, végül 
balra kanyarodtam az Alsó 
utcában. Közben mindkét út-
kereszteződésnél láttam egy-
egy ideiglenes oltárt, a körü-
lötte sürgölődő díszítőkkel. A 
katolikus templommal átelle-
ni mobil oltáron egy Jézus 
Szíve képet keretezett a vi-
rágfüzér. Érthető, gondol-
tam, mert ennek a templom-
nak a titulusa is az. Ugyan-
akkor zavart is kissé – nem-
csak a szokványos kép szín-
vonala – hanem az is, hogy 
témája/tárgya nem illett az 
úrnapi körmenetre készülő-
déshez.   

Otthon azután arra gondol-
tam, kinek hogyan mesélhet-
ném el, ha kellene, hogy hol is 
jártam az imént? Még a köz-
vetlen ismerőseimnek sem 
lehetne ugyanúgy. Nyilván 
másképp a tavaly Érdre, az 
egyik új lakóparkba vagy tár-
sasházba, valahova Felső-
Parkvárosba „kiköltözött” 
pestinek, vagy a lakótelepről 
Szarvasra visszavágyó csa-
lódott nyugdíjasnak, akivel a 
minap beszélgettem, és 
megint másképp egy, a szüle-
ik/nagyszüleik óta a környé-
ken lakónak. 

Első közelítésben „hivata-
los” választ kerestem: érdi 
térképet. Az idei, 2015/1-es 
KISOKOS került hamarjában 
a kezembe, de rögtön láttam, 
hogy meglehetősen vázlatos 
és elég esetleges, hogy mit 
jelöl. Nem szerepel rajta az 
autóbusz-pályaudvar, sem az 
évek óta létező gyalogos ösz-
szeköttetés a Polgárok házá-
tól a Felső utcáig. Feltünteti 
viszont az Európa sétányt és 
Mihálytelepet. Mindkettő vic-

ces, csupán fontoskodás. 
Ugyan az Európa sétány 
szépséges éjszakai kivilágí-
tásos képe biztosan megta-
lálható még valahol az inter-
neten, de a LIDL (azelőtt 
SKÁLA, majd RITMUS áru-
ház) és a Stop.Shop bevásár-
lóközpont közötti szélcsator-
nába árbocok közé kifeszített 
vásznakat egy-kettőre le-
szaggatta az őszi szél. Szél 
úrfit nem hatotta meg sem 
Berlin, sem Stockholm, sem a 
többi európai főváros képe. A 
ronggyá szaggatott „térfalat” 
idővel pótolták – de minek?! 
Ha cinikus lennék, azt mon-
danám: Érden ott alkották 
meg a „csak egyik oldalán 
határolt utca” sétány prototí-
pusát. Ma már nem unikum 
ez az érdikum: van a Pelikán 
sétány is. 

Amióta építészek és 
urbanisták helyett dizáj  n e-
rek, táj- és kertépítészek és 
ki tudja, milyen „specialis-
ták” tervezik, a nép (a helyi-
ek, a démosz) demokratikus 
bevonására szervezett, la-
kossági fórumnak nevezett, 
„ötletrohamok” alapján(?)/
után a városrészeket, elég ér-
dekes megoldások születnek. 
Jó példa erre ez a sétány és 
utóbb, a városközpont 
revitalizáció jának tervezése-
kor a Mihálytelep felbukka-
nása az ismeretlenből. 

Azt gondoltam, az esetle-
ges, lektorálatlan és idősza-
ki reklámkiadványok he-
lyett célszerűbb az autenti-
kus forráshoz, Érd megyei 
jogú város naprakész hon-
lapjához fordulni. Jó tíz éve 
nem néztem rá ott a város 
térképére. Csalódtam. Most 
sem nézhettem, mert ebben 
a városban egy évtizedre 
megállt az idő: változatlanul 

az „Érd térinformatikai tér-
képe (Módosítás alatt, türel-
müket kérjük!)” közlésen kí-
vül a honlapon mindössze a 
(számomra?) megnyithatat-
lan „Városi térkép 2006. 10. 
19. csütörtök 12:10” és „Érd 
utcakereső” olvasható. Iga-
zából egy kataszteri térkép-

ben reménykedtem. Hiú re-
ménység volt.

Azután eszembe jutott, 
hogy a Földrajzi múzeumi 
közleményeknek abban a 
számában, amelyikben Ba-
lázs Dénes közölte egy kis 
tanulmányomat Érd török 
hódoltság alatti történetéről, 

volt egy nagyon jó tanulmány 
Érd helyneveiről. Az az idő, a 
nyolcvanas évek második 
fele a helynévkutatások felvi-
rágzását hozta. Megkeresem 
Daróczi Lajosné írását. Ad-
dig is:

A ma Felső utcában áll 
apósom családjának a háza. 
Ő szobafestő-mázoló kisipa-
ros ember, szenvedélyes bé-
lyeggyűjtő és nagy könyvba-
rát volt. A ránk maradt köny-
vekben, iratokban a lakcíme: 
Érd, Fő utca. A mostanában 
az élete derekán járó fiam 
születésekor Lenin úton állt a 
ház, persze, ugyanott. A Le-
nin úttal párhuzamosan az 
Alsó utca meg akkor Engels 
utca volt.

És a Karolina utca! Egy-
szerű beszélgetések is ma 
már elképzelhetetlen és bizo-
nyára sokaknak hihetetlen 
körülményeket hozhatnak 
felszínre. Ez az utca a domb-
tetőn Ercsire vezető úttól vé-
gig lejt. A II. világháború után 
született gyerekek itt, Újfalu-
ban előszeretettel szánkóz-
tak ezen a télen havas-jeges 
lejtőn. A  mai gyerekeknek 
bizonyára nehezen elképzel-
hető, hogy akkoriban az em-
berek főleg gyalog közleked-
tek, mert nem voltak autóik, 
nem jártak, még óránként 
sem az autóbuszok Ófaluba. 
Így mesélik: „a temetőnél fel-
ültünk a szánkóra, ahányan 
csak felkapaszkodhattunk, 
mert nem volt mindenkinek 
szánkója és végigszáguldot-
tunk, le a Tóni-csapáson, to-
vább a Templom közön, egé-
szen a lejtő aljáig.”

Ez a vidám téli szórakozás 
ma már életveszélyes vállal-
kozás lenne. Sokkal előbb ta-
lálhatunk az érdi családok-
nál is autót, mint szánkót.

Vasárnap este, hazafelé menet, a Templom-közben

Érdekes hírek érkeznek 
manapság Magyarhonból. Az 
Új Ember című katolikus heti-
lap jelentése és Ugrin József, 
az érdi KALOT Népfőiskola 
első igazgatójának értesítése 
szerint népfőiskolás találko-
zót terveznek Érden, Buda-
pest közelében 1985 őszén. 
Ugyanis idén lesz 45. évfordu-
lója az érdi KALOT népfőis-
kola kapunyitásának, mely 
Magyarország első állandó 
jellegű és legnagyobb paraszt 
népfőiskolája volt.

A brutális Rákosi-éra 
1946 júliusában beszüntette 
a KALOT társadalmi tö-
megmozgalom működését, 
s a szervezet vagyonát is 
elkobozta. A mozgalom ve-
zetőjét, Kerkai Jenő jezsui-
ta atyát tízévi börtönre ítél-
te. Páter Kerkai 1956-ban 
kiszabadult, de később újra 
visszavitték a börtönbe, s 
addig ott is tartották, míg a 
tíz év utolsó napját is le nem 
ülte. Látása erősen meg-
romlott, és értesüléseink 

szerint jóval a halála előtt 
teljesen megbénult. De úgy 
látszik, hogy mártíromsága 
és a mag, amit ő és társai 
elvetettek, jó talajra talált.

Visszatérve az országos 
népfőiskolai találkozóra, 
úgy értesültünk, hogy az 
érdi népfőiskola épülete az 
elmúlt 40 év alatt teljesen 
tönkrement. A tervezés és 
a munkák azonban már fo-
lyamatban vannak, hogy 
az évfordulót méltóképpen 
megünnepelhessék. Hóna-

pok óta folyik a társadalmi 
munka, fiatalok és öregek 
együtt dolgoznak, hogy a 
területet a sok szennytől 
és piszoktól megtisztítsák. 
Az otthoniak szeretnének 
egy szerény emlékművet is 
felállítani. Tervbe vették 
egy sziklába vésett könyv-
torzó megalkotását, mely-
nek nyitott lapjaira bele-
vésnék a KALOT négyes 
jelszavát: Krisztusibb em-
bert, műveltebb falut, élet-
erős népet, önérzetes ma-
gyart! (A lapszerkesztő 
fogadni mer, hogy ezt a 
kommunisták nem engedé-
lyezik.) E négyes jelszó so-
hasem volt időszerűbb, 

mint éppen napjainkban, 
mind odahaza, mind az 
emigrációban.

A népfőiskolához tartozó 
nagyméretű dombos terüle-
tet beültetik fákkal, fenyők-
kel és díszcserjékkel. Miu-
tán az épületből csak egy 
félkör alakú domborulat 
maradt, ezt szeretnék el-
egyengetni, és szabadtéri 
játékok számára alkalmas 
színpadot óhajtanak kiké-
pezni az ifjúság részére. 
Szereplésüket és szórako-
zásukat lebegje körül a volt 
népfőiskola lelkülete és 
szelleme.

Katolikus Magyarok Va-
sárnapja, 1985. jan. 27.

Urbán László: Sajtótükör

Népfőiskolai találkozó Érden

Érd Alsó utcai Jézus Szíve Templom (Szabó Sz. Szilárd grafikája) 

Gazdikereső

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú 
állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. Arra 
biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon magának 
olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad 
lehetőséget, hiszen a helyére újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy cica há-
lájával, szeretetünket százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Bercelt vagy Monát, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-30-276-
6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adó-
szám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Mona élénk, kedves, még neve-
lésre szoruló 1 év körüli szuka. 
Mozgásigényes, kertes házban 
érezné jól magát. Más kutyákkal 
megfér, sokat játszik. Ivartalaní-
tás után fogadható örökbe.

Bercel 3 év körüli kis-közepes 
termetű kan. Eleinte félénk, de 
barátkozó kutyus. Türelmes 
gazdinak ajánlott, aki sok sze-
retettel tud közeledni Bercel-
hez, így végtelenül hálás lesz.



12 13ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. június 17. |    program műsor    | 2015. június 17. |

HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Heti menü ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész 

Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek 
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 

Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00  Hallgass hazait 

– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.
12.00  Tánczenei koktél

14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 
Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Esti Mix Pop, duma, satöbbi

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! 

Az Érd FM 101.3 civil 
szolgáltató magazinja

16.00  Aréna 
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja

18.00  HeuRéka Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. június 22-től 28-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírle-
velünkre!

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei  

bérbe vehetők kulturális, 
közművelődési  

alaptevékenységgel össze-
egyeztethető célokra.  

Információ:  
Száraz Istvánné,  

06-23-365-490/101.

Tisztelt Látogatók!
A művelődési központ 2015. jú-
lius 6–26-ig karbantartási 
munkálatok miatt ZÁRVA 
tart!
2015. július 27-től a szokott 
nyitvatartási időben szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes pi-
henést kívánunk!
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ dolgozói

PROGRAM

IRODALOMKEDVELŐK 
KLUBJA
június 19-én, pénteken 18 órakor.

IRKA 4. születésnapi ünnep-
ség, 4X4-es jeligés pályázat 
értékelése, az őszi pályázat 
meghirdetése, IRKA megjele-
nés.

KI MIT TUD NYUGDÍJA-
SOKNAK
Június 26-án, pénteken 14 órakor.

Minden érdi nyugdíjast szere-
tettel várunk a gálaműsorra.
KIÁLLÍTÁS

Kamaraterem
ROKON LELKEK
Mészáros Lászlóné (Váraljai 
Terézia) kiállítása
Június 11-én, 18 órakor
A tárlatot megnyitja: Majorné 
Bániczki Julianna művészta-
nár.
Közreműködik a Szirmok Női 
Kar, valamint Dobovits Edina 
és Balog Nella csellón.
Megtekinthető 2015. július 5-ig.

3276 EXPEDÍCIÓS NAP, 
A MÚZEUMALAPÍTÓ 
BALÁZS DÉNES 
GEOGRÁFUS 
ÚJRAOLVASVA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

ELINDULTAM  
SZÉP HAZÁMBÓL
Dr. Szilágyi László vegyész-
professzor (Debreceni Egye-
tem) négy világrészt bemutató 
fotókiállítása. A kiállításra a 
belépés díjtalan!

A múzeum tetőtéri előadó-
terme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470/1
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti tele-
fonszámon vagy honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett IN-
GYENES a beiratkozás. Csalá-
di jegy váltása, érvényes diák-
igazolvány, pedagógusigazol-
vány és nyugdí jasigazolvány 
is kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 
kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!
Gyermekkönyvtár

KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásaiból. Min-
den alkotót, pedagógust és 
családtagot szeretettel vá-
runk! Nyitvatartási időben fo-
lyamatosan.

Zenei könyvtár
PROGRAM
Az Érdi Vonósnégyes kon-
certje
Június 23-án 18 órakor

VISSZATEKINTŐ
Válogatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból.
A tárlat megtekinthető június 
30-ig.

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06-23-365-470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek:  
10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

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

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

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

Érd, Alsó u. 2.
www.erdigaleria.hu
KIÁLLÍTÁS

A MEGNYUGVÁS ÖSVÉNYEIN
Damó István festőművész kiál-
lítása
Megtekinthető 2015. június 25-ig, vasár-
nap és hétfő kivételével naponta 10–18 
óráig.

Előtéri kiállítótér
SÓSKÚTI ANDREETTI 
KÁROLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI 
ISKOLA KIÁLLÍTÁSA
Művészeti vezető: Szekér Gizi 
fazekas
A tárlat megtekinthető június 30-ig.

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás keddtől vasárnapig:
10-től 18 óráig

PROGRAM
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Az éjszaka, amikor minden 
életre kel
2015. június 20-án, este 18 órától.

A belépés díjtalan!

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

MAGYAR UTAZÓK, 
FÖLDRAJZI FELFEDEZŐK
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A KÁRPÁT-MEDENCE 
TUDOMÁNYOS FELTÁRÓI
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

JÚNIUS 22., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism.10. rész
20.00  Érd–Százhalombatta 

Labdarúgó-mérkőzés ism.
21.40  R. B. kapitány – Radics Béla 

emlékére színes, magyar 
dokumentumfilm. 
R: Kisfaludy András

23.05  Párbeszéd 
  Beszélgetés aktuális témákról

JÚNIUS 23., KEDD
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 10. rész
20.55  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 3. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.25  Híradó ism.
21.40  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
23.00  Tea két személyre 11. rész

JÚNIUS 24., SZERDA
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról

19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 11. rész
20.25  Apa – Egy hit naplója 

fekete-fehér magyar filmdráma 
R: Szabó István   

21.55  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

22.10  Mozgás Sportmagazin

JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 12. rész
20.30  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 3. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.00  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

21.15  Mozgás ism. Sportmagazin
21.45  Jazzland 10. rész

JÚNIUS 26., PÉNTEK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 12. rész
20.00  Jazzland 11. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Szerelmesfilm színes, magyar 

filmdráma, R: Szabó István

23.00  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról 

23.15  Híradó ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

JÚNIUS 27., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ Vallási, nemzetisé-

gi, civil társadalmi magazin
20.00  A madármentő pusztadoktor 

színes, magyar dokumentumfilm 
R: Cséke Zsolt

20.50  Életem Afrika 17/7. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.20  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.50  Apa – Egy hit naplója 
fekete-fehér magyar filmdráma 
R: Szabó István

JÚNIUS 28., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 12. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, nemze-

tiségi, civil társadalmi magazin
20.00  A madármentő pusztadoktor 

színes, magyar dokumentum-
film. R: Cséke Zsolt

20.50  Szerelmesfilm színes, magyar 
filmdráma, R: Szabó István

22.50  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

VeszprémFest
2015.JúLIuS15-18.

Főtámogató

Mike Stern&Didier Lockwood • JackDeJohnette /Made inChicago • CarmenSouza&theopascal

AVeszprémFest bankja:

AzMVMbemutatja

veszpremfest.hu | jegy.hu | jegymester.hu

Roger
Hodgson
aSupERtRAMp
egykori énekese

Kool &
theGang

DeeDee
Bridgewater |
IrvinMayfield, Jr.
and the NewOrleans Jazz Orchestra

Emeli
Sandé
Helyszín:
Veszprém Aréna
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A PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pá lyá z At o t  h I r d e t
német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030. Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellá-
tása vegyes életkorú csoportban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus/Német nemzetiségi 
óvoda pedagógus,
• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelv-
vizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
• Empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, kiváló 
kommunikációs készség, csapatszellem.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, isko-
lai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumen-

tumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai 
feladóvevény, egészségügyi könyv,
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Magyar Erika nyújt 20/511-5057-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.erd.hu
• kozigallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május

A  PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pá lyá z At o t  h I r d e t
óvodai dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030. Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Gondozási és takarítási feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka,
• Óvodai dajka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvtudás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 
okiratok,

Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul,
Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi 
kiskönyv.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. nap-
jától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Magyar Erika nyújt 20/511-5057-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:
• www.erd.hu
• kozigallas.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-200-0890, 06-30-621-2596

lumabt@t-online.hu

Roma 
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Rafael 

Attila hétfői és szerdai 
napokon 13 és 15 óra között 
ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

FELHÍVÁS
Parlagfű elleni védekezésre
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Jegyzője felhívja az 
érintettek figyelmét, hogy – az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdé-
se értelmében – a földhasználó 
köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt 
követően az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamato-
san fenntartani.

Ha a földhasználó parlagfű 
elleni védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró 
hatóság közérdekű védekezést 
rendel el.

A fentieken túl a fertőzött 
terület nagyságától és a gyom-
borítottság mértékétől függően 
növényvédelmi bírságot is ki 
kell szabni, amelynek összege 
– belterületen – 15.000 Ft-tól 
150.000.000 Ft-ig terjedhet. A 
bírság meg nem fizetése esetén 
a kiszabott összeget késedelmi 
kamat terheli és adók módjára 
az állami adóhatóság hajtja be.

A helyszíni ellenőrzés hiva-
talból vagy bejelentés alapján 
történik. A belterületi ingat-
lanok vonatkozásában az ille-
tékes önkormányzat jegyzője 
– az ügyfél előzetes értesítése 

nélkül – végezhet helyszíni el-
lenőrzést (parlagfű-felderítést). 
A közérdekű védekezés elrende-
lésére belterületen, a parlagfű 
elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az 
állami, illetve a közérdekű vé-
dekezés költségei megállapítá-
sának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet értel-
mében a jegyző jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy 
a védekezési kötelezettségüket 
– mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként 
teljesítsék.
Kérjük, hogy aki parlagfü-
ves területet észlel, június 
30. napját követően jelezze 
az alábbi elérhetőségeken: 
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 23/522-300-as 
telefonszámán (298-as vagy 
241-es melléken) vagy
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 06-23/522-
356-os fax számán vagy 
Személyesen Érd, Alsó utca 3. 
szám alatt (Érd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal, Pol-
gárok Háza, 118-as iroda) vagy 
E-mailben: nagyanna@erd.hu 
vagy kornyezet@erd.hu címen. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Felhívás a zaj- és rezgés-
védelem helyi szabályozásáról

A nyári időszakban fokozott problémát jelent az ingatlanok 
karbantartása és az ebből fakadó zajos tevékenységek (kert-
építési és ingatlan-fenntartási munkák, pl.: fűnyírás, gallyazás, 
barkácsolás stb.), amelyek a szomszédok nyugalmát nagyban 
zavarhatják.

A fenti probléma elkerülése érdekében tájékoztatom a la-
kosságot, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a zaj- 
és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. 
(X. 16.) számú önkormányzati rendeletében az ilyen jelle-
gű tevékenységeket az alábbiak szerint szabályozza.

„…Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő te-
vékenységek végzése során működő zajforrásokra vo-
natkozó rendelkezések 

5. § (1) Ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert- és 
ingatlan fenntar tási tevékenységet hétköznapokon 8–19 óra, 
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 9–12 óra között 
lehet végezni. ezen kívüli időszakban ilyen tevékenység vég-
zése az azonnali veszély vagy baleset-elhárítási munkavégzés 
esetét kivéve tilos.”

A fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól, valamint ezek meg szeg é sének jog követ kez-
mény eiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rende-
let alapján természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, jogi 
személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – 
mindannyiunk békés együttélése érdekében – tartsák be.

Tisztelettel: 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  

jegyző

ÉRDI ÚSZÓ SPORT Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy az Érdi Úszó
Sport Kft. idén is sok úszással, él-
ményekkel gazdag programokkal
vár minden gyermeket 4 éves kortól
(úszástudástól függetlenül) a nyári
úszótáborába!

LegFOnTOSabb
TuDnIvaLÓK:
– mindennap 8.00–16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosí-
tunk

– egy tábori nap ára 3900/nap
– testvérkedvezmény érvé-
nyesíthető (a második gyer-
meknél 3400/nap )

– kezdő gyermekek jelentke-
zését is várjuk (4 éves kor-
tól)

RÉSZLeTeS
PROgRamunK:

– tábornyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál
reggel 7.15-től 7.45-ig

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel,
illetve délután

A két úszás között napközben szak-
emberek irányításával sportfoglalko-
zások (sorverseny, labdajátékok, foci
stb.), valamint különböző színes prog-
ramjaink várják gyermekeiket (rajz- és
kézműves-foglalkozás, éneklés-me-
sedélután). Helyszíneink: uszoda, ud-
var, tornaterem

a gyermekek csak abban az esetben
mehetnek egyedül haza a nyári nap-
közis foglalkozás helyszínéről, ha
ezt írásban, dátummal ellátva kéri a
szülő!

A foglalkozások
helyszíneit az érdi
Tanuszoda (Érd,
Gárdonyi Géza u. 1.),
valamint a Gárdonyi
Géza Ált. Iskola (Érd,
Gárdonyi Géza u.
1/b) biztosítja.

TuRnuSOK IDőPOnTja:
június 15–19., június 22–26.,
június 29–július 3., július 6–10.,
július 13–17., július 20–24.,
július 27–31.

jelentkezés: folyamatosan, de leg-
később az adott turnust megelőző
héten. (A tábor befizetését is leg-
később az adott turnust megelőző
héten kell rendezni.)
befizetés: június 1-jétől minden
hétfőn 16.00–17.15-ig a helyszínen
(uszoda) Fülöp Henriettnél
váRjuK jeLenTKeZÉSÉT!

InTenZív ÚSZáSOKTaTáS InDuL
KeZDőgyeRmeKeKRÉSZÉRe!!
június 15– július 31-ig intenzív, heti
5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyer-
mekeik jelentkezését, 4 éves kortól!
Az egymást követő napokra épülő oktatás ugrásszerű
változást eredményez a részt vevő gyermekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség pénzvisszatérítésre, vi-
szont a hiányzott óraszámmal megegyező le nem úszott
óra pótolható, a nyári intenzív tanfolyamok végéig!

az oktatás időpontja:
Hétfőtől péntekig 16.00–17.00 óra között
Helyszíne:Érd, Gárdonyi Géza u. 1. tanuszoda
Az úszásoktatás egyhetes ára 6000 Ft
(testvérkedvezmény érvényesíthető)

befizetés:
június 15-től hétfőnként
16.00–17.15 óra között
az uszodában
FülöpHenriettnél.

Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon:
Fülöp Henriett (06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Kft.
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Felelős
kiadó:M

iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ,
BE KELL TARTANOD
A TÖRVÉNYEINKET!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra,
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét!
Keresse kérdőívünket postaládájában

és küldje el nekünk!

Az év első négy
hónapjában több

illegális bevándorló
érkezett hazánkba,

mint tavalyösszesen.
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola  

ének-zene-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
ének-zene, tánc és dráma, küzdelem és játék taní-
tása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, ének-zene szakirány, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, drámapedagógiai végzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•  szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/123/559-2/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: ének-zene-bármely szakos 
tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János részére a 
batthyany.erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. júni-
us 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
•  a helyben szokásos módon – 2015. június 3.
•  Az iskola honlapján – 2015. június 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigaz-
gatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 
által az NKI részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

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

pályázatot hirdet
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola  

technika-bármely szakos általános iskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
technika tantárgy tanítása, napközis vagy tanuló-
szobai feladatok ellátásával. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, technika-bármely szakos általános 

iskolai tanár, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, technika-matematika vagy technika-

fizika szak 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•  szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 

napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/123/559-1/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: technika-bármely szakos általá-
nos iskolai tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János részére a 
batthyany.erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. júni-
us 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
•  a helyben szokásos módon – 2015. június 3.
•  Az iskola honlapján – 2015. június 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigaz-
gatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 
által az NKI részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

A Ki Mit Tud célja a hagyo-
mányőrzés, a kulturális és 
közösségi kapcsolatok ápo-
lása a nyugdíjas korosztály 
tagjai között.
Várjuk mindazokat a nyugdí-
jasokat és nyugdíjasklubok 
tagjait, akik egyénileg vagy 
közösségben szívesen mon-
danak verset, énekelnek 
vagy táncolnak, esetleg egy 
rövidebb színdarabot is be-
mutatnának.
A találkozó helyszíne: Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont (Érd, Alsó u. 9.)
Időpontja: 2015. június 26., 
péntek 14 óra

Jelentkezni a jelentkezési lap 
leadásával személyesen, 
postai úton vagy e-mailben 
lehet 2015. június 19-ig.
Az alábbi kategóriákban 
várjuk a jelentkezéseket:
1.  Ének (népdal, magyar 

nóta, operett stb.)
2.  Szóló hangszer, hangszer-

együttes
3. Vers- és prózamondás
4. Színjátszás
5. Tánc
6. Népdalkör, kórus
8. Egyéb színpadi produkció
Információ és bővebb fel-
világosítás kérhető:
Száraz Istvánné Viktória
Tel: 06-23-365-490/112
E-mail: viki@szepesmk.hu

F E L H Í V Á S
Az Érdi Idősügyi Tanács megbízásából, az Érdi Újság-
ban induló „Szépkorúak” című rovatba várjuk az érdi 
nyugdíjasklubokról szóló információkat, beszámoló-
kat kirándulásokról, programokról, a klubéletről, lehe-
tőség szerint fotókkal illusztrálva.
A cikkeket és fotókat e-mailben, levélben vagy a Sze-
pes Gyula Művelődési Központ képviselőjén keresztül 
juttassák el Domján Károlyné részére.
Cím: 2030 Érd, Deák Ferenc utca 62.
Telefon: 06-23-360-510
E-mail: domkar.domjan@gmail.com

MEGHÍVÓ – POZIVNICA
Az Érdi Horvát Önkormányzat szeretettel 
meghívja Önt és barátait a 2015. június 19-én 
(pénteken), 18 órai kezdettel táncházába.
A Táncház helyszíne az Érdi Városi Galéria 
(Érd, Alsó u. 2.)

Vendégeinket finom süteményekkel, 
délszláv zenével várjuk!

A belépés díjtalan.
A táncház jellege batyus.

F E L H Í V Á S
Nyugdíjasok Ki Mit Tud Találkozójára

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
az Érden élő nyugdíjasok számára  

Ki Mit Tud Találkozót hirdet.

Kohéziós Alap

LAKOSSÁGI FÓRUM

A MÁV-START Zrt. tisztelettel meghívja Önt a

2015. június22-én (hétfőn)
a Szepes Gyula Művelődési Házban 17:00 órakor kezdődő lakossági fórumára.

(Cím: 2030 Érd, Alsó utca 9.)

A rendezvény célja az elővárosi FLIRT villamos motorvonat beszerzés részletei-
nek ismertetése, valamint a projekttel kapcsolatos lakossági

tapasztalatok megismerése.

Részvételi szándékát kérjük, 2015. június 21-ig a sajto@bellcsoport.hu
e-mail címen szíveskedjen jelezni, illetve a témával kapcsolatos

előzetes kérdéseket is ide várjuk.

MEGHÍVÓ
ELŐVÁROSI VILLAMOS MOTORVONAT BESZERZÉS
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Öt felejthetetlen napot tölthettek a Teleki iskola 
hetedikes diákjai Erdélyben a Határtalanul prog-
ram keretében. Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma több mint egymillió forinttal támogatta 
a június elsejétől ötödikéig tartó kirándulást, 
amelynek során a harminchat diák a négy kísérő 
pedagógus irányításával megismerkedhetett 
Erdély nevezetességeivel.

– „Mag yarnak lenni: 
büszke gyönyörűség!” – ez 
volt programunk mottója. 
Olyan helyszíneket látogat-
tunk meg, amelyek híres 
magyarokhoz kapcsolhatók 
akár történelmi, akár iro-
dalmi szempontból – mond-
ta el lapunknak a program 
szervezője, Rábainé Radó 
Katalin tanárnő. – Megnéz-
tük többek közt a koltói kas-
télyt, ahol Petőfi a mézeshe-
teit töltötte, megtekintettük 
Kolozsvárott Mátyás király 
szülőházát és a Mátyás-
szoborcsoportot, és helyi 
gyerekek jóvoltából meg-
ismerkedtünk a várossal 

is. Jártunk a Tordai-hasa-
déknál és a sóbányában, és 
Farkaslakán, Tamási Áron 
síremlékénél. 

A nemzeti összetartozás 
napját a nyárádszeredai 
iskolásokkal ünnepeltük: a 
magyarsággal kapcsolatos 
idézeteket vetettünk papír-
ra, majd a cédulákból öt mé-
ter hosszú barátságláncot 
fűztünk. A program szer-
vezője hozzátette: telekisek 
első alkalommal jártak Er-
délyben; azért is volt fontos 
számukra ez a kirándulás, 
mert az iskola névadója, 
Teleki Sámuel erdélyi szár-
mazású.

– Sáromberkén megnéz-
tük a Teleki család kriptáját, 
illetve a kastélyt, ahol lakott. 
Elmentünk a Gyilkos-tóhoz, 
illetve a Békás-szoroshoz, és 
láthattuk a Görgényi-
havasokat, ahol Teleki sze-
retett vadászni – sorolta a 
tanárnő, akitől megtudtuk 
azt is: a gyerekek az első két 
napon falusi magánházak-
nál szálltak meg, ahol szin-
tén sok új élménnyel gazda-
godtak. Útjukról június 10-
én képes beszámolót tartot-
tak a hatodikos diákoknak 
– akik jövőre talán szintén 
ellátogathatnak Erdélybe –, 
és nagy nevetések közepette 
idézték fel az ötnapos kirán-
dulás során átélteket.

–  Korábban sosem voltam 
Erdélyben. Ez a kirándulás 
meggyőzött arról, hogy visz-
szamenjek majd, ha felnőtt 
leszek – mondta lapunknak 
Háló Andrea Vivien. Mint 
mondta, úgy fogadták őket 
odakint, mintha családtagok 
lennének. – Mindenképp 
ajánlanám a mostani hatodi-

kosoknak, hogy ha lehetősé-
gük lesz rá jövőre, jelentkez-
zenek a kirándulásra, hi-
szen így, hogy támogatást is 
kaptunk, alig került valami-
be, és örök élmény lesz – zár-
ta szavait a hetedikes diák. 

Csutár Márk, aki szintén 
először járt Erdélyben, ki-
emelte azt is: a kirándulás 
azért is különleges volt, mert 
az osztálytársaival, barátai-
val együtt lehetett. – Nagyon 

megragadott az erdélyiek 
viselkedése: ott sokkal ba-
rátságosabbak a magyarok 
a magyarokkal, mint itthon. 
A táj pedig gyönyörű: legjob-
ban a Békás-szoros, illetve a 
Gyilkos-tó tetszett – mondta 
Márk, aki véleményével nem 
volt egyedül: a többi megkér-
dezett hetedikes is ezt emlí-
tette először – meg azt, hogy 
visszamennének.

n Á. K. 

Tavasszal végre akadály-
mentes bejárat építésébe 
kezdett egy bank érdi fiók-
ja. Már a pénzintézethez ve-
zető lépcsők téglái is inog-
tak, és persze kerekes-
székkel sem lehetett megkö-
zelíteni a bejáratot. Igaz, az 
építők először „akadályosí-
tották” a bejárat felé vezető 
utat, jó félméternyi szintkü-
lönbséget hagyva a járda és 
a bejárat között, de a napok-
ban mégis elkészült a szab-
ványnak minden tekintet-
ben megfelelő bejárat. Vi-
szont a kivitelezés során 
nyoma veszett az évekig ott 
álló díszkútnak, ami nyáron 
ivókútként is funkcionált. 
Hová lett a város egyik 
ékessége? – vetődött fel a 
kérdés a Facebook egyik 
érdi fórumán. 

Utánajártunk. A bankfiók 
vezetője a kivitelezőhöz kül-
dött. Gané Róbert közölte: 
az építkezés során minden-
képpen el kellett bontani az 
ivókutat, de munkatársai 
óvatosan láttak hozzá a fel-
adathoz, vigyáztak, hogy ne 

sérüljön meg műtárgy, majd 
az üzletház építtetőjének 
egyik raktárába szállítot-
ták, és jelenleg is ott van, 
sorsára vár a díszkút. 

Megkerestük Hajduk Já-
nos építészmérnököt is, aki 
cégével, magánbefektető-
ként, 1997-ben tervezte és 
építtette azt az üzletházat, 
amelynek oldalán helyet ka-
pott a Sándorné Pálinkás 
Erzsébet iparművész által 
tervezett és elkészített dísz-
kút (képünkön). Hajduk Já-
nos szűkszavúan annyit 
mondott lapunknak: a mű-
tárgy valóban egyik raktá-
rába került, de mélységesen 
felháborította, hogy mielőtt 
odavitték, azzal keresték 
meg: nincs már rá szükség, 
ki fogják dobni a kutat. Erre 
szerencsére nem került sor, 
de a kút most szétszedve, si-
ralmas állapotban várja, 
hogy helyet találjanak neki. 
Hajduk János elmondta még, 
hogy az üzletház átadásakor 
Érd városának ajándékozta 
a díszkutat, ezért úgy látja, 
hogy egy újabb, megfelelő és 
méltó helyet kellene keresni, 
ahol ismét felállítható lenne 
ez a lakosok által is hiányolt, 
szép és hasznos városdísz.

n BÁlint Edit

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, Csak álom 
volt a szép diákvilág, S mint a fecske alkonyati 
szélben, Ma szárnyat bont egy sereg diák” – írja 
Ady Endre. Az elmúlt hétvégén az általános isko-
lákból köszöntek el a nyolcadikosok.

Az érdi intézmények több-
ségében pénteken vagy 
szombaton tartották a balla-
gást, de olyan is akad közü-
lük, amelyben csak a tanév-
záró ünnepséggel egy idő-
ben búcsúztatják el a végző-
söket. 

Hivatalosan június 15-én, 
hétfőn ért véget a tanév, de 
Érden az iskolák többségé-
ben ma már nem volt tanítás, 
a diákok pénteken pakoltak 
be utoljára az iskolatáskába 
ebben a tanévben. A vakáció 
felirat, utolsó, V betűje már 
pénteken felkerült a táblára. 
Az idei tanév 181 napból állt, 
a pedagógusok számára 
azonban még nem ért véget a 
tanév. Az évzáróra még ké-
szülniük kell, hiszen renge-
teg adminisztrációval jár a 
tanévzárás. 

A tizennégy-tizenöt éves 
kamaszok életében azonban 
lezárult egy korszak. Akár 
örülnek, akár nem, véget ér 
számukra az általános iskola, 
és vele együtt – ha jelképesen 

is – búcsút inthetnek a gondta-
lan gyermekkornak is. Per-
sze, diákéletüket még folytat-
ják, de sokkal több felelősség-
tudattal kell majd nekivágni-
uk az új kihívásoknak. Nyolc 
évvel ezelőtt még aprócska 
gyermekként, alig hatévesen, 
szorongva léptek be az iskola 
kapuján, és bár mindenki rop-
pant kedves és előzékeny volt 
velük, sőt ajándékot is kaptak 
az első napon, de már akkor 
sejtették, hogy valami új és 
ismeretlen világba csöppen-
tek. Eredmények, kudarcok, 
újabb sikerek, kirándulások, 
táborok, barátságok, szerel-
mek, diákcsínyek. Sokan vár-
ták, sürgették is volna ezt a 
napot, de most, hogy ott áll-
tak, ünneplőben, hatalmas 
ballagási csokorral, lufival 
kezükben, mégis könnyel telt 
meg a szemük. 

A 2008-ban még hatéves 
apróságok mára ifjú höl-
gyekké és ifjakká csepered-
ve lépnek tovább.

Városunk nyolc általános 
iskolájában több mint négy-
száz nyolcadikos ballagott, 

ballag el a napokban. Tizen-
hét évfolyam köszönt el osz-
tályfőnökeitől, és kezdi meg 
ősszel középiskolai tanul-
mányait. Noha a pontos ada-
tokat még nem sikerült ösz-
szegezni, az iskolaigazga-
tóktól kapott információk 
alapján készített összesíté-
sünk szerint átlagosan az 
általános iskolákból idén el-
köszönő nyolcadikosok 
csaknem fele gimnázium-
ban, 35 százalékuk érettsé-
git adó szakközépiskolában 

folytatja a tanulmányait, és 
mindössze 15 százalékuk 
iratkozott szakiskolába. Van 
olyan intézmény, amelyből a 
diákok 95 százaléka gimná-
ziumban tanul tovább. 

A héten már kezdetét vet-
te a vakáció, legfeljebb év-
záró ünnepségre, illetve a 
bizonyítványosztásra kell 
még megjelenni az iskolák-
ban. (A nyaralás veszélyei-
ről és azok elhárításáról 
szóló írásunkat a 22. olda-
lon találják.) n BE

Aranyérmes lett az érdi 
Pataki Cukrászda sárgaba-
rackfagylaltja a 2015-ös Év 
Fagylaltja versenyen, amit 
idén Soltvadkerten rende-
zett meg a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartes-
tülete. 

A versenyen kötelező sár-
gabarackfagylalttal és sza-
badon választott fagylalttal 
indulhattak a jelentkezők 
kézműves, hagyományos 
kézműves, valamint szaba-
don választott „mentes fagy-
lalt” kategóriákban. Külön 
kategóriában indultak az 

alapanyaggyártók és -for-
galmazók. 

Pataki János különleges 
sárgabarackja a hagyomá-
nyos kézműves kategóriában 
lett aranyérmes – ami azért 
is nagy szó, mert először in-
dultak a rangos megmérette-
tésen. Mint Pataki János cuk-
rász lapunknak elmondta, 
elhunyt édesapja volt az ipar-
testület elnöke, a versenyben 
is részt vállalt, ezért a koráb-
bi években nem tartották eti-
kusnak az indulást.

És hogy miben is különle-
ges a Pataki cukrászda sár-

gabarackfagylaltja? Erre is 
választ kaptunk Pataki Já-
nostól.

– A barackot – ahogy az 
epret és a málnát is – onnan 
szerezzük be, ahol a legjobb 
minőségben terem. A sárga-
barack Agárdról származik. 
Egy-kétezer kilót teszünk el, 
amikor szezonja van, ba-
racklekvárnak, illetve ba-
rackvelőnek. Ez úgy készül, 
mint a lekvár, csak éppen 
cukor nélkül. Ebből az alap-
anyagból készült a nyertes 
fagylaltunk is. Volt benne 
egy kis különleges aszalt 

sárgabarack is: éjszakára 
baracklikőrbe áztattuk az 
aszalt barackot, majd egy 
kis lekvárral felforraltuk, 
hogy az alkohol távozzon be-
lőle – avatott be az aranyér-
mes fagyi „titkaiba” Pataki 
János, aki előszeretettel kí-
sérletezik a fűszeres fagylal-
tokkal is, mint például a ba-
zsalikomos ananász és a 
kapros fehér csokoládé. 
A szabadon választott fagy-
laltjuk is egy ilyen különle-
gesség volt, ami az „alföldi 
kamil lafag ylalt, mézes 
keksszel” néven versenyzett.

– Nagyon szeretem a ka-
millateát, ősztől tavaszig 
egy-egy csésze mézes kamil-
lateával zárom a napomat. 
Fagylalt még nem készült eb-
ből az ismert gyógynövény-
ből, elkezdtem hát kísérletez-
ni. Nagyon finom lett önma-
gában is, de úgy gondoltuk, 
valamit még kellene társítani 
hozzá: mézeskalács-fűszer-
keverékkel készült ropogós 
kekszet szórtunk bele. Ezt a 
fagylaltunkat jelen pillanat-
ban nem készítjük, mert na-
gyon sok kamillavirág kell 
hozzá, de időnként betesszük 
majd a kínálatunkba – hogy 
mikor, az legyen meglepetés. 

Az aranyérmes sárgaba-
rackfagylaltot viszont már 
megkóstolhatják a Pataki 
Cukrászda vendégei – zárta 
szavait Pataki János. n Á. K.

Ki akarták hajítani az iparművész alkotását 

Megtaláltuk az eltűnt díszkutat

Elballagtak az általános iskolások, őszre új korszakot nyit számukra a diákélet

A nyolcadikos diákok fele gimnáziumba megy

Négy osztály, összesen 94 nyolcadikos köszönt el a Bolyai János Ál-
talános Iskolától

Harmincöt százalékuk érettségit 
adó szakközépiskolában folytat-
ja a tanulmányait

Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! – telekis diákok Erdélyben

Bárcsak máris visszamehetnénk!

Híres történelmi vagy irodalmi magyarok életéhez köthető helyszí-
neket látogattak meg

Patakiék eleddig nem akartak indulni a cukrász ipartestület versenyén

Az aranyérmes fagyi titkos receptje

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Igazi védelem a meleg ellen
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése,
mezőgazdasági épületek páramentesítése, hőszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás, hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-0818

Ha fa, akkor
Zso-fa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

2030 Érd, Ercsi út 32.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2 m329.000Ft–3m341.500Ft

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

Hasított, vágott ( 5 ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg
960 kg 57.600 Ft

3 raklaptól 55 Ft/kg
5 raklaptól 50 Ft/kgp g

24
3

2
7

0

Alkalmi megrendelések,
egyedi virágkötészeti
termékek rendelése.
Házhoz szállítással is!

Aktuális ajánlatokért, kedvezményekért
Like-oljminket Facebookon.

www.webviragos.hu • facebook:webvirágos.hu
Tel.:0670/672-6823

www.webviragos.hu • facebook:webvirágos.hu
Tel.:0670/672-6823
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Az elmúlt időszakban remekeltek az érdi úszók, sőt, rekordokat állítanak 
fel. Vegyük csak Sós Lucát, a 14 éves kisapostagi lányt, aki azért költözött 
el szüleitől, hogy versenyszerűen úszhasson, és úgy látszik, hogy megér-
te áldozatot hoznia, mivel a berlini német nemzetközi bajnokságon riói 
szintidőt úszott. Az egri parasport országos bajnokságon kiharcolta helyét 
a válogatottba, így ott lesz a glasgow-i megmérettetésen. 

A német fővárosban 
egyébként 100 méteres pil-
langóúszásban paraolimpia 
szinttel nyerte a versenyt, 
míg 200 pillén 2:34,7-es idő-
eredményével új Európa-
csúcsot állított fel, így ko-
moly esélye van arra, hogy 
jövőre hazánkat, azon belül 
is Érdet képviselje Rióban.

– Miért kezdtél el úszni?

– A kezem miatt, ugyanis 
egy sérülés miatt nem tudom 
kinyújtani a bal kezemet, és 
azért, hogy mindkét oldala-
mat használjam, azt javasol-
ták, hogy menjek el tornázni 
vagy úszni. Eleinte mindket-
tőt csináltam, de jobban 
ment az úszás és mondták, 
hogy csináljam versenysze-
rűen. 

– Van példaképed az 
úszásban?

– A paraolimpikonok kö-
zül Sors Tamás és Illés 

Fanni. (Sors Tamás két 
paralimpiai arany-, egy 
ezüst-, és három bronzérmet 
szerzett, míg Illés Fanni 
amellett, hogy paralimpikon, 
nemzetközi szépség ver-
senyt nyert – a szerk.)

– Mi motivál, mielőtt beug-
rasz a medencébe?

– A verseny előtt a szüleim-
re gondolok, mert nem velük 
lakom, hanem Kisapostagról 
eljöttem Érdre. Eddig Duna-
újvárosban úsztam és így – 
ha nincs verseny – hétvégén-
ként járok csak haza. Mielőtt 
vízbe ugranék, eltervezem, 
hogy mit fogok csinálni: javí-
tani akarok, vagy annyit ki-
adni magamból, hogy elége-
dett legyek.

– Mivel jobb az érdi, mint a 
dunaújvárosi egyesület?

– Jobbak a körülmények, 
és nekem fontos a csapat is, 
ami itt jobb. Szeretek itt úsz-
ni.

– Mi a következő verse-
nyed, illetve ott mi a célod?

– Júliusban lesz a világbaj-
nokság, ott javítani szeret-
nék az időmön, illetve döntő-
be jutni, valamint 100 pillén 

érmes, de legalább a 4–5. 
helyen végezni.

– Mi a kedvenc versenyszá-
mod?

– A 100 méteres pillangó 
és a 400 gyors, de a 200 pillét 
is szeretem, csak sajnos az 
nem olimpiai szám. 

n Domonkos Bálint

Vigaszágról lett aranyérmes a Dömötör-Mátrai 
Beáta–Nagy Krisztina duó a Kispest Open el-
nevezésű, 1500 euró összdíjazású A kategóriás 
strandröplabdatornán.

– Nehezen rázódtunk bele 
az első meccsbe, hiszen an-
nak ellenére, hogy télen heti 
kétszer is homokon edzet-
tünk, az mégiscsak edzés, és 
ha nem játszunk komoly 
meccseket, nehéz felvenni a 
fonalat – kezdte értékelőjét 
Dömötör-Mátrai Beáta, a Del-
ta RSE játékos-edzője. Az 
első meccset a Józsa Zsu-
zsa–Szabó Dorka páros ellen 
sajnos 2:0-ra elvesztettük, vi-

gaszágra kerülve minden 
mérkőzésünket hoztuk – 
mondta Dömötör-Mátrai. 

A vigaszágon egészen a dön-
tőig menetelő érdiek a címvédő 
Lakatos Enikő–Lutter Eszter 
duó ellen az első játszmát elve-
szítették, de a második szettre 
feljavult a játékuk, és ezt si-
mán hozták, majd a lendület a 
harmadik felvonásra is kitar-
tott, így a Kispest Opent az ér-
diek nyerték.

A verseny egyébként re-
mek felkészülés volt a 
Keszthelyen rendezett or-
szágos bajnokság első for-
dulójára. Júliusban majd 
további két fordulót rendez-
nek, míg a döntőt majd au-
gusztus elején tartják a 
Margitszigeten.

Nagy Krisztina már hét 
éve felhagyott az aktív röp-
labdával, míg Dömötör-Mát-
rai Beáta sem edzett komo-
lyan, amióta az egyesület 
működik – de azért a hu-
szonötszörös válogatott, há-
romszoros strandröplabda- 
és ötszörös teremröplabda 
magyar bajnok rutinja to-
vábbra is megmaradt.

A játékos-edző arról is tá-
jékoztatott, hogy a Delta 
RSE tizennégy további játé-
kost is indított három kor-
osztályban, az U19-esek és 
U17-esek ezüst- és bronzér-
mekig jutottak.

n Domonkos Bálint

Feljutott a nemzeti bajnokság harmadosztályá-
ba az Érdi VSE labdarúgócsapata, miután – bár 
megnyerte a Pest megyei első osztályt –  a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) átszervezése 
miatt nem volt biztos az előrelépés.

A bajnokság utolsó fordu-
lójában az Érdi VSE 2–0-s 
győzelmet aratott a Nagykő-
rös ellen, így átvehette a 
megérdemelt kupát és 
aranyérmeket, ám a találko-
zó után Limperger Zsolt ve-
zetőedző nem volt túl bizako-
dó a feljutást illetően. Pedig 
korábban úgy tudták, hogy 
feljutottak, ám az átszerve-
zés miatt – amely eredmé-
nyeképpen az NB III csoport-
jaiban 20–20 csapat szerepel 
– megnőtt az érdeklődés a 
megyei csapatoknál, végül 
mégis csak tíz csapat jutott 
fel, köztük Pest megye bajno-
ka is.

– A tervezett eredményt 
tudtuk teljesíteni – kezdte 
szezonértékelőjét Novák Fe-
renc, a klub elnöke. – Már az 
előző évben kialakítottunk 
egy elég jó képességű csapa-
tot, akkor a bajnoki cím meg-
szerzése azért nem volt reá-
lis, mert a másodosztályból 
visszasorolt Vácnál megma-
radt a csapat magja – foly-
tatta Novák Ferenc. – Idén 
egy nagyon jó rajttal, kiváló 
őszi teljesítménnyel megala-
poztuk azt, hogy ezt a baj-
nokságot csak mi veszíthet-
tük volna el. Az ősz után ta-
vasszal azért voltak hullám-
völgyek, de ez természetes, 
hiszen a listavezetőtől min-
denki pontot akar rabolni. 
De a legkisebb előnyünk is 
négy pont volt, és végül hét 

ponttal sikerült befejeznünk 
a tavaszt. 

A csapat törzse továbbra 
is egyben marad, csupán 

néhány új igazolást tervez-
tek, és több labdarúgó járt 
is már próbajátékon 
Limper geréknél – ennek 
kapcsán Novák Ferenc azt 
mondta, hogy nem fognak 

külföldi játékost igazolni, 
sőt a keretben levő két fia-
tal mellé legalább még két 
tinédzsert is hoznának. Ez 
azért is fontos, mert az 
MLSZ reformjai miatt a lé-
giósok száma maximalizál-
va van, míg a fiatalokat is 
kötelezően játszatni kell, és 
több pénzhez jutnak azon 
klubok, amelyek ezt a felté-
telt teljesítik.

Bár az Érdi VSE megkapta 
a licencet, de létesítményei-
ket fejleszteni kell. Az ön-
kormányzattal közösen pá-
lyáznak arra, hogy 2016-ra a 
salakpálya helyét egy műfü-

ves vegye át. Erre az önrész 
rendelkezésre áll – mondta 
Novák Ferenc.

T. Mészáros András saj-
tótájékoztatóján újságírói 
kérdésre elmondta, hogy a 
csapat feljutásával nem nő 
a város nyújtotta támoga-
tás mértéke. Erre reagálva 
Novák Ferenc úgy fogalma-
zott: nincs is erre  szükség. 
– Korrekt szerződésünk 

van, úgy érzem, hogy a vá-
rostól kapott támogatással 
az NB III-as bajnokságban 
helyt fogunk tudni állni. 
Örvendetes, hogy a klub-
nak nincs semmilyen tarto-

zása, de dolgozunk azon, 
hogy szponzort hozzunk – 
tette hozzá.

Mivel a bajnokság befeje-
zése után derült csak ki, 
hogy valóban feljut a csapat, 
múlt héten még teljes értékű 
edzést vezényelt Limperger 
Zsolt, ám most két hét pihe-
nője van a csapatnak. Július 
első hetében már indul a fel-
készülés, mivel a 38 fordulós 

bajnokság már augusztus 
első napjaiban elkezdődik – 
addigra a nagyjából négy-öt 
új igazolást is bemutatja a 
csapat.

n Domonkos Bálint

Kovács Béla: csapat, egység, dicsőség
– Egy jó beállítottságú, motivált 

csapat állt össze az elmúlt két év-
ben Érden. A feltételek, a körül-
mények teljes egészében biztosí-
tottak voltak az eredményes sze-
repléshez – mondta lapunknak 
Kovács Béla csapatkapitány. – 
Ősszel nagyon szépen felépítet-
tünk egy csapatot. Sokszor be-
széltünk arról egymás között mi, 
játékosok, hogy amit ősszel felépí-
tettünk, azt meg kell tartanunk. A 
csapat igazi ereje a csapategy-
ségben rejlett, bár egyénileg is jó 
játékosok alkotják a keretet. A 
csapat tagjaira jellemző, hogy 
nemcsak a pályán, hanem a pá-

lyán kívül is jó barátságban va-
gyunk.  A bajnoki címet illetően 
egyszer sem bizonytalanodtam 
el, és bár ellenfeleink igyekeztek 
megnehezíteni dolgunkat, de 
olyan előnyt szereztünk ősszel, 
amely szinte kizárta, hogy elve-
szítsük. A pilisszentiváni győze-
lem után már végkép megnyugod-
tam. Ha voltak is hullámvölgyek, 
sikerült hamar kijönni belőle, és 
hazai közönség előtt megnyerni a 
bajnokságot, bizonyítva, hogy mi 
vagyunk a legjobb csapat a me-
gyében. Büszke vagyok a csapat-
ra, mert a bajnoki cím minden 
osztályban dicsőség.

Limperger Zsolt: Érdieket a csapatba
A bajnokság előtt ismertek vol-

tak az elvárások: meg kell nyerni. 
Úgy is kezdtük az őszi szezont, 
hogy egy döntetlen mellett minden 
találkozót megnyertünk és maga-
san vezettük a bajnoki táblázatot. 
A tavaszi szezonban főleg az első 
fordulókban voltak nehézségeink: 
részben sérülések, részben Obot 
távozása miatt. Sokan már túl ko-
rán elhitték, hogy megvan a bajno-
ki cím. Próbáltam sulykolni, hogy 
nem lettek rosszabb játékosok 
mint ősszel voltak, és igyekezze-
nek jobban koncentrálni – mert 
főleg ez hiányzott. Tavasszal szer-
kezetet is kellett váltani: áttértünk 

3-4-3 –as rendszerre és ezzel haté-
konyabb lett a játékunk.  

A klub egyik filozófiája, hogy le-
hetőleg minél több Érdhez kötődő 
játékos legyen a pályán. Úgy gon-
dolom, amikor lehetőséget kaptak, 
élni is tudtak vele. Ismételten kö-
szönöm a támogatást, amelyet az 
Érd Megyei Város Önkormányza-
tától, T. Mészáros András polgár-
mester úrtól kaptunk, és köszö-
nöm Novák Ferenc klubelnök és 
Romics Ervin szakosztályvezető 
uraknak, hogy biztosították a fel-
tételeket, hogy ma bajnoki címet 
ünnepelhessünk – mondta az edző. 

n Harmat Jenő

Annak ellenére, hogy megnyerte a megye I-et, az Érdi VSE feljutása bizonytalan volt

Pest megye bajnoka a harmadosztályban!

Felső sor (balról jobbra): Gyurácz Bálint, Süveges Gábor, Kónya Benjámin, Csizmadia Zoltán, Csiszár Zoltán, Palásthy Norbert, Ebedli 
Zoltán, Kovács Béla, Takács Máté, Papp Gábor. Középső sor (balról jobbra): Nikolits György, Jakab Árpád, Gachályi Ferenc (technikai 
vezető), Limperger Zsolt (vezetőedző), Romics Ervin (szakosztályvezető), Novák Ferenc (klubelnök), Bugyenszki Lajos (elnökségi tag), 
Kozmáné Provoda Éva (gyúró), Molnár László (edző), Héray László, Kőkuti Richárd. Alsó sor (balról jobbra): Pintér Nikolasz, Cservenka 
Gergő, Balázsovics Máté, Nagy Endre, Denisz Brkics, Kertész Ferenc, Kupi Zoltán, Ország Péter, Feil MátéStrandröplabda: Minden éremből kijutott

Ott a helyük a margitszigeti döntőn

Mielőtt vízbe ugrik, eldönti: javítani akar vagy „csak” elégedettnek lenni

A riói esélyes Érdet választotta
Csúcsok csúcsai
Az úszó országos vidék 
Bajnokságon az Érdi 
Úszó Sport Kft. verseny-
zői rengeteg egyéni re-
kordot döntöttek. 
Barócsai Petrát 800 méte-
res gyorsúszásra 9:06-os 
idővel nevezték, ám 
majdnem tizenkét (!) má-
sodpercet javított idején, 
így nyerve ezt a számot. 
Sőt: 400 gyorson és 200 
pillangón is a dobogó 
legfelső fokára állhatott. 
Milák Kristóf két, Kovács 
Benedek egy, valamint a 
leány vegyesváltó is 
aranyérmet ünnepelhe-
tett, de további 13 érem 
került az érdiek nyakába. 
Gyenese Ágnes, a csapat 
edzője külön kiemelte 
Tekauer Márkot és Kovács 
Benedeket. Előbbi pálya-
futása során először 
úszott 2:02-es időn belül 
200 pillén, míg utóbbi 
200 háton fért be 2:05 
alá. 

Negyedik helyen végzett a Delta RSE teremröplabda U18-as 
csapata a Pest megyei régiós bajnokságban, miután a Tata-
bánya jobb pontaránya miatt megelőzte az érdieket, így le-
csúsztak a dobogóról, viszont az U14-es csapat a harmadik-
ról egy helyet előrelépve a második helyet szerezte meg.
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Beköszöntött a nyári szünet, és megkezdődött a „nyári betegségek” 
szezonja: megfázás helyett vírusfertőzések, rovarcsípések, napégés tehet 
tönkre egy-egy verőfényes hétvégét vagy akár nyaralást. A baj néha kis 
odafigyeléssel kivédhető vagy legalább enyhíthető – hogy hogyan, arról 
dr. Veres Judit gyermekorvos beszélt lapunknak.

A nyaralást érdemes jó elő-
re megszervezni, igazodva a 
családtagok életkorához, igé-
nyeihez; kisbabával például 
nem érdemes hosszú útra 
menni, és ha kicsikkel uta-
zunk, az odajutásra szánt 
időbe bele kell tervezni a gya-
kori megállásokat, pihenő-
ket. Gondoljunk arra is, hogy 
a gyermekek a hosszú utakon 
rosszul lehetnek; érdemes 
már előre gondoskodni há-
nyás elleni gyógyszerről. 

Ne feledkezzünk meg az 
utasbiztosításról, és vigyük 
magunkkal a taj-kártyát 
(vagy fénymásolatát). Aki 
még nem adatta be a kullancs 
elleni védőoltást, inkább vár-
jon őszig, mivel három oltás 
szükséges a megfelelő vé-
dettséghez. Létezik gyorsí-
tott oltás is, ám az nem olyan 

biztonságos – tette hozzá a 
doktornő, hangsúlyozva: a 
kullancs elleni védőoltást há-
romévente ismételni kell. 

A kullancsot ki kell 
szedni

A vakcina egyébként nem 
véd minden, a kullancsok ál-
tal terjesztett betegség ellen, 
ezért a szabadban játszó gye-
rekeket akkor is végig kell 
vizsgálni esténként tetőtől 
talpig, ha előzőleg beoltattuk 
őket. 

– A vérszívót azonnal el 
kell távolítani, lehetőleg az e 
célra való speciális csipesz-
szel, amit a patikákban sze-
rezhetünk be. Ne várjunk 
másnapig, az orvosi rendelé-
sig. Vigyázzunk a darazsak-
kal, méhekkel is – különösen 

azért, mert ezek a rovarok 
előszeretettel röpülnek az 
üdítőspoharakba. Ha megcsí-
pik a gyerek száját, rögön or-
voshoz kell fordulni; egyéb 
esetekben, ha a gyermek nem 
allergiás, a kellemetlen tüne-
teket enyhíthetjük jégkocká-
val, ecetes borogatással – 
mondta a gyermekgyógyász, 
aki egyben a szakorvosi ren-
delőben található érdi oltó-
központ vezetője is, így a spe-
ciális védőoltásokkal kap-
csolatban is tudott jó taná-
csokkal szolgálni. 

 – Aki külföldre utazik, jó 
előre tájékozódjon, milyen 
védőoltásokat érdemes be-
adatnia. Azt szoktam java-
solni, hogy az egzotikus nya-
ralás megkezdése előtt leg-
alább hat héttel keressék fel 
oltóközpontunkat vagy házi-
orvosukat. Így kényelmesen 
összeállítható az oltási terv, 
illetve az esetleges kellemet-
len tünetek is könnyebben el-
viselhetők itthon. Mellékha-
tás elenyésző mennyiségben 
fordul elő. Természetesen 
van mód utazás előtt egy-két 
héttel is egyes oltások beada-
tására, de jobb időben felké-
szülni. 

A védőoltás nem 
„örökgaranciás”

Sajnos, vannak olyanok 
is, akik nem fordítanak fi-
gyelmet a megelőzésre; a 

statisztikák szerint ezen 
utazók ötöde betegen tér 
haza. Aki lázasan jön meg 
egy egzotikus utazásról, mi-
hamarabb keresse fel házi-
orvosát – javasolta a szak-
ember, hozzátéve: a védőol-
tások nem egy életre szól-
nak. A Hepatitis B, illetve a 
sárgaláz elleni tíz, a Hepati-
tis A elleni öt, a tífusz elleni 
három évig véd. 

Dr. Veres Judit végezetül 
arra hívta fel a figyelmet, 
hogy mostanában nagyon 
gyakran fordul elő bárány-
himlő a gyerekek körében.

– A fertőzést elkaphatják 
a bárányhimlőn át nem esett 
szülők, rokonok is, márpe-
dig felnőttkorban súlyosabb 
lefolyású a betegség, mint a 
kisgyerekeknél. Ráadásul 
gyakoribbak a kellemetlen 
szövődmények is, emiatt 
gyakran kórházi ápolás lesz 
a vége. Lehet viszont véde-
kezni ellene: hat hét eltérés-
sel két oltást kell beadatni. 
Az esetek jelentős részében 
már az első megfelelő vé-

dettséget ad – ha mégsem, a 
betegség lefolyása minden-
esetre enyhébb lesz – je-
gyezte meg a doktornő.

Veres Judit arról is szólt: 
hogyan kerülhetjük el a kel-
lemetlen, hasmenéssel járó 
vírusos betegségeket. Bár 
egyszerű szabályok ezek, 
mégsem mindig tartjuk be.  
– Tartsuk be az alapvető hi-
giéniai szabályokat, körül-
tekintően vásároljunk élel-
miszert, mossunk gyakran 
kezet, és a nagy hőségben 
ne tároljuk sokáig a megfő-
zött ételeket – sorolta a dok-
tornő. n ÁdÁm Katalin

Bárányhimlő, kullancs, vírusfertőzések – hogyan hárítsuk el a nyár veszélyeit?

Űzzük el a vakáció mumusait! 
Úti patika
Veres doktornő tanácso-
kat adott az úti patika ösz-
szeállítására is: minden-
képp legyen nálunk sérü-
lések ellátására alkalmas 
ragtapasz, steril géz, fer-
tőtlenítő, illetve szálkacsi-
pesz. A lázmérőt, lázcsilla-
pítót, a hasmenés elleni 
orvosságot, illetve a rovar-
csípések kezelésére (vala-
mint megelőzésére) szol-
gáló szert se hagyjuk ott-
hon. Úti patikánkból a 
naptej sem hiányozhat.

Hőségben sokkal több folyadékot fogyasszunk, de vizet, ne alkoholt

Bármennyire is csábító a hűsítő víz, dél és délután három között ne legyünk napon

TELEK

Sóskút Öreghegyen zsákutca vé-
gén kordonművelésű szőlővel,
gyümölcsfákkal, pincével, ásott
kúttal, villannyal ellátott hobby
telek 5,5 M Ft eladó. T:06-20-
924-5439

KIADÓ INGATLAN

Eladó Érd-Parkvárosban 1122 nm
közműves építési telek. T:06-
30-320-1017

Különbözőméretű
raktárhelyiségekkiadók
a diósdi Csapágygyár telephelyén.

Érdeklődni a helyszínen, illetve
az alábbi telefonszámon lehet: +0623 546 300 23
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Érden munkásoknak, brigádnak
különbejáratú összkomfortos
lakás kiadó! Kocsibeállással.
T:06-23-367-922

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Tárnoki úton különbejáratú 2
szobás, erkélyes lakás
65000+rezsi+kaució kiadó.
T:06-20-269-0668

Érd központjában különálló szo-
ba kiadó 40 E Ft rezsivel. T:06-
20-395-3610

ÁLLÁST KÍNÁL

A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

K Ö V E T E L M É N Y E K :
erkölcsi bizonyítvány

egészségügyi alkalmasság

É RD E K LŐDN I T E L E FONON :
06-23/886-437

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

RAKTÁROSOKAT
KERES

(dízel targoncavezetői engedéllyel)

Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Önéletrajzokat a
szaboi@megatherm.hu-ra lehet küldeni.
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A NewMGM Zrt. felvételt hirdet

gépészmérnök •karbantartó
betanítottmunkásmunkakörökre.

Jelentkezni e-mailen:
office@mgm-bearing.com lehet. 23

90
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Ingyenes szállás, előleglehetőség.
Zalaegerszegre betanított

munkásokat keresünk 3 műszakos
munkarendbe.

Telefon: 30/791-0950
Sóskúti üzemünkbe galván szak-

munkást, villanyszerelőt, kar-
bantartót keresünk önálló bejá-
rással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

REDŐNY
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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

Redőnyösmunkák
Alu, fa,műanyag, roletta, szalagfüggöny

készítése,valamintezek javítása.
Szúnyogháló-rendszerek.
06 30 205 1207

Új!
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ÜZLET, IRODA

A régi kenyérgyár területén kia-
dók irodák, műhelyek, raktárak.
T:06-70-332-5544

SZABADIDŐ

TORESZ
MIN IGOLF ÉS
NYÁRI TÁBOR

A múzeum udvarán
Érd, BUDAI ÚT 4.

2015. június 22–26. és
július 6–10. között.

Érdeklődni: 06-309-480-235
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A Tárnoki tó kedvezményes bérle-
ti és éjszakai horgászati lehető-
séggel várja egész évben ked-
ves vendéghorgászainkat.
Részletes információ
a www.tarnokvolgye.hu honla-
pon, vagy 06-30-460-0131 tele-
fonszámon.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot, szőlődarálót és prést
stb. T:06-30-242-8413

KÖZLEMÉNYEK

RAD-IN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY
2030 Érd, Fürdő u. 20/A.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2014.ÉV

(Adatok ezer Ft-ban)

Összes közhasznúsági tevékenység: 145
Közhasznú célúműködésére kapott tám.: 0
Pályázati úton elnyert támogatás: 0
Magánszemélytől kapott támogatás: 50
Közhasznú tevék.ből szárm. bevét.: 0
Tagíjból származó bevétel: 0
Egyéb bevétel: 95
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 186
Anyagjellegű ráfordítások: 88
Személyi jellegű ráfordítások: 0
Értékcsökkenés: 98
Egyéb ráfordítás: 0
Eszközök, aktívák összesen: 342
Befektetett eszközök: 217
Forgóeszközök: 125
Aktív időbeli elhatárolások: 0
Források, passzívák összesen: 342
Saját tőke: 160
Kötelezettségek: 182
Passzív időbeli elhatárolások: 0
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MASSZŐR gyakorlattal teljes test-
masszázst(hát,láb,talp,kéz), vál-
lal T:06-70-645-1034

VÁLLALKOZÁS

PRÉSELT EPERLÉ- ÉS
LEKVÁRVÁSÁR!

100%-os natúr, préselt EPERLÉ-
ALMÁVAL 3 literes kiszerelésben,
valamint ALMALÉ és ŐSZILÉ-

ALMÁVAL 5 literes kiszerelésben
termelői áron megvásárolható!
EPERLEKVÁR dédanyáink receptje alapján.

Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás.
TEL: 30/2721769, www.fInoMgyuMoLcSLE.hu
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933
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Ács- és kőművesmunkát, tetőkészítést,
tetőbeázás javítását, felújítást, tetőtér-

beépítést, gipszkartonozást, lambériázást,
előtető-készítést vállalok kimagasló
minőségben. T: 06-30-563-5544 24

46
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Műanyagnyílászárók,
redőnyés szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu

2030 Érd, Begónia u. 20. 23
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24

50
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OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól,
bevált módszerekkel, sok be-
széddel, alapos nyelvtannal,
bármely napszakban otthoná-
ban is. T:06-20-9-255-288l

Víz-fűtésszerelő
gyorsszolgálat
Csap, szifon,WC-tartály, radiátor elzáró csere, javítás.

Mosdó, kád, zuhanyzókiépítése,mosógépésmosogatógépbekötés.

t: 06 70 642 75 26
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 24
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 24
47
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Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszínI felmérés!
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres

kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20 %-os

csökkentése! Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36-30-952-6921, +36-23-630-923 22
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 23

82
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LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06302948131 Bodai Éva
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ANGOLésNÉMET
nyelvvizsgára felkészítő
intenzív tanfolyamok
JÚLIUSBAN.

Információ:
06 23365357
06205509222

www.elhousenyelviskola.hu
elhouse@t-online.hu
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. SZI-
GETSZENTMIKLÓSI, TÖRÖKBÁLINTI, BUDAÖRSI ÉS GYÁLI
PARTNERCÉGEIHEZ KERES KERTÉSZETI FELADATOK,
ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTÉS és CSOMAGOLÁS–CÍMKÉZÉS
FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE MUNKATÁRSAKAT!

Munkavégzés körülményei:
• Napi 8 órás munkarend – (csak délelőtt vagy három
műszakban)
• Betanított munkakörök
• Hosszú távú munkalehetőség
Munkavégzés helyszínei:
• Törökbálint Fagylaltcsomagoló
• Szigetszentmiklós Kertészet
• Budaörs Csomagolóüzem
• Gyál csomagolóüzem
Elvárások:
• Pontos, precíz munkavégzés
• Teljesítményorientált hozzáállás
• Fizikai állóképesség
• A kézi és gépi anyagmozgatáshoz targoncás jogosítvány
Előnyt jelent:
• Raktári, logisztikai vagy kertészeti munkákkal kapcsolatos
tapasztalat
• Komissiózásban, címkézésben, áruátvételben szerzett
tapasztalat

Megváltozottmunkaképességű
munkavállalók jelentkezését IS várjuk!
Jó szervezői képességgel és számítógépes ismeretekkel
rendelkező munkavállalók számára előrelépési lehetőség
is felmerül.
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-23/520-683-as vagy
a 06-20/366-39-93-as telefonszámon, munkaidőben
8–16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a betanított munkák megnevezésé-
vel az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.
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Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt

ÉRDI munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.
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Dr. Pórfy TünDe és
Dr. DáviD ZolTán

állatorvosi rendelő és patika

2030 Érd, Bokor utca 28.
Tel.: 06-23/372-297,
06-20/946-2026

sZív és bőrféreg
sZűrési akció

DigiTális rönTgen
www.erdvet.hu
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Érdi  Újság
H i r d e t é s f e lv é t e l

Apróhirdetését feladhatja személyesen  
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  

Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk érdek-
lődését az ertekesites@erdiujsag.plt.hu e-mail 
címen, vagy a 06-23/520-117-es telefonszámon.
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Biztosan hallották már a kifejezést: Érdikum. 
Váro  sunk ban immár két éve működik az Érdi 
Hungarikum Klub, amely felkutatja, összegyűjti és 
számon tartja az egyedi érdi értékeket. A részletekről 
a klub egyik szervezőjét, Brunczvik Ildikót kérdeztük.

n Bálint Edit 

– Mi az Érdikum?

– Érdikum az az érdi érték, 
amely érdi alkotótevékenység
hez, érdi termelési kultúrához, 
érdi tudáshoz, érdi hagyomá
nyokhoz, érdi tájhoz és érdi élővi
lághoz kapcsolódik. Tehát váro
sunk történelme, a közelmúlt so
rán felhalmozott és megőrzött 
minden szellemi és anyagi pro
duktum, valamint természeti, 
közösségi értékeink. Eőry Emil 
már emblémát is tervezett hozzá.

– Attól, hogy a felsoroltak kö-
zül valami elnyeri az Érdikum cí-
met, még nem lesz Hungarikum.

– Nem, de mi helyi értékként 
mindenképpen számon tartjuk. 

A lényeg, hogy itt nincs rangsor, 
és elsősorban azokat az értéke
ket szeretnénk bemutatni és fel
hívni rájuk a figyelmet, amelyek 
közel állnak az emberekhez, de 
eddig egy kissé el voltak rejtve, 
háttérbe szorultak vagy nem 
tudtak róluk.

– Az Érdi Hungarikum Klub ép-
pen ebben a hónapban lesz két-
éves. Mik a tapasztalatok?

– 2013. június 20án az alaku
ló ülésre harmincan jöttek el, 
amelyen Polyák Albert, a Nem
zeti Művelődési Intézet munka
társa tartott remek előadást és 
adott némi útmutatót a mun
kánkhoz.

Végül tizenöten maradtunk, 
akikkel létrehoztuk a klubot. S 
hogy megértee? Igen, sőt! A mi 
mottónk az, hogy „Senki sem 
tehet meg mindent, de mindenki 

tehet valamit!” Ha visszatekin
tünk erre a két esztendőre, úgy 
ítélem meg, van mit felmutat
nunk!

– Kik lehetnek tag-
jai a klubnak?

– Mindenki, aki 
egyetért a célkitűzé
seinkkel, és aktív 
szerepet vállal az ér
tékek felkutatásá
ban.

– Biztosan van egy „hivatalos” 
eljárása annak, hogyan kerülnek 
kiválasztásra az Érdikumok…

– Bárki tehet javaslatot, eh
hez egy adatlapot kell kitölteni, 
szakértői véleménnyel kiegé
szítve. A lényeg, hogy ez nem 
személyekről, hanem a telepü
lésen – egykor vagy akár napja
inkban – megvalósított, létreho
zott tárgyakról, építményekről, 
szellemi termékekről szól. 
Akár egy különleges lekvárból 
vagy Teri néni almás pitéjéből 
is lehet Érdikum, amennyiben 

a szakértői vélemény alátá
masztja, hogy Érdre jellemző 
specifikum. Tessék csak bát
ran a finomságokat, szépsége
ket, jóságokat észrevenni, fel
vállalni és bemutatni! Szeretet
tel várunk az élet minden terü
letéről Érdikumokat, hiszen 
még nagyon sok van.

– Soroljon fel pár, 
már befogadott, létező 
Érdikumot!

– A teljesség igénye 
nélkül, csak néhányat 
említek: Szent Mihály 
arkangyal templom, 
Minaret, Czabaikert, 
Acélsodrony gyűjte
mény, Érdi Rózsafüzér 
zarándoklat, Csuka 

Zoltán életműve, Eőry Emil 
szellemi és tárgyi javai vagy 
Dénes Mercédesz sportteljesít
ménye. Ezeket hiába is keres
nénk, sehol másutt nincsenek, 
csak Érden, legyünk rá büsz
kék! Legközelebb június 25én, 
18 órakor, a Czabaikertben 
tartjuk meg születésnapi össze
jövetelünket, amelyre új tago
kat, érdeklődőket is szívesen 
látunk! Akit pedig bővebben 
érdekel a tevékenységünk, az a 
honlapunkon: http://erdikum.
erdcenter.hu tájékozódhat a 
részletekről.

Megalakulásának második évfordulóját ünnepli az Érdi Hungarikum Klub

Vállaljuk fel bátran értékeinket!

A Rózsafüzér zarándoklat szintén az Érdikumok közé tartozik

Az Érdikumok Eőry 
Emil által tervezett 
emblémája

A j á n l j u k m A g u n k At

n y i t v A t A r t á s : H – s Z o : 6 – 2 2 ó r á i g

Friss hússal, felvágottal

Érd PárA PrímA áruHáZ
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 125–127.

saját pékségünkben sütött friss pékáruval

Friss zöldséggel, tejjel, tejtermékekkel
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