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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Százhúsz kiló halból kétszáz liter halászlé készült
Az Érdi Horgászegyesület idén is a Duna-parton, a téglagyár mellett rendezte meg a főzőversenyt  24. oldal 

Érdi  Újság
A tervekből 
valóság lehet 
A kormány támogatása ré-
vén a Batthyány 2020 prog-
ram számos terve válhat 
valóra az elkövetkező évek-
ben. Új óvoda, iskola, sport-
centrum épülhet, csónaká-
zótavat is létrehozhatnak. 
   n 6–7. oldal

Versek és dalok
A Poly-Art idén ünnepli 
fennállásának 20., az Érdi 
IRKA meg negyedik évfor-
dulóját. Nagyszerű irodalmi 
pikniket tartottak a Czabai-
kertben, ahol megjelent 
Bíró András író is, aki kezdet-
től fogva bátorította, segí-
tette mindkét csoport mű-
ködését.  n 8–9. oldal

Úszósike rekre 
készülnek 
Július 26. és augusztus 1. 
között Grúzia fővárosa, Tbi-
liszi ad otthont az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
nak, ahol az Érdi Úszó Sport 
Kft. versenyzői közül ket-
ten, Milák Kristóf és Barócsai 
Petra is megméretik magu-
kat.  n 20. oldal

A kidőlő fák, leszakadó villanyvezetékek miatt sok helyen napokig nem volt áram 

Lecsapott Érdre is az ítéletidő

Hihetetlen erővel csapott le a múlt szerdai vihar Érdre: bár halálos áldozatot nem követelt, súlyos anyagi károkat okozott a szél. Tetőket rongált 
meg, fákat döntött utakra, villanyvezetékekre, rengeteg villanyoszlop is kidőlt. A Parkvárosban a legsúlyosabbak a károk: egy fa a Bem téri óvoda 
felújított játékaira zuhant (képünkön), de nem sérült meg senki. Még hetekig is eltarthat a helyreállítás. Összefoglalónkat a 19. oldalon találják. 
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Ugyanolyat olcsóbban,
ugyanannyiért többet!

www.tuzifaker.hu
Érd, Felső út 31/A
0630 9509 816
0630 751 5456
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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  
 06/30-683-7509 
 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

A Modern Városok program keretében 40 milliárd forinttal támogatja Ér-
det a kormány az elkövetkező öt évben. Ez azt jelenti, hogy ebben az idő-
szakban a város évi 10–12 milliárdos költségvetése szinte megduplázódik. 
Az évi 8–8 milliárdos támogatást nem szabad felhasználásra kapja a város, 
hanem a Batthyány-program megvalósítására. Ennek négy fontos pillérét 
– gazdaságfejlesztés, intézményfejlesztés, a közszolgáltatás-fejlesztés és a 
nemzeti vagyon hasznosítása – ismertette T. Mészáros András polgármes-
ter múlt szerdai sajtótájékoztatóján.

Gazdaságfejlesztés 
Ez az alprogram a legfonto

sabb, hiszen – mint T. Mészá
ros András hangsúlyozta – a 
város lakossága folyamato
san nő. Az érdiek nagyon 
nagy része Budapesten dol
gozik, hiszen Érden kevés a 
munkahely. Az alvóvárosi jel
leget új munkahelyek létreho
zásával lehet megszüntetni.

– Ipari, gazdasági övezetek 
létrehozására az állam 200 
hektárt megvásárol, és 99 
évre a város használatába 
adja. 40–50 hektáros dara

bokban 4–6 fejlesztési öveze
tet alakíthatunk így ki – 
mondta a polgármester, hoz
zátéve: ezek 98 százalékban a 

város külterületein lesznek, 
és nem terhelik a lakott része
ket. A gazdaságfejlesztés al
programhoz az ipari, gazda
sági övezet létrehozása mel
lett más beruházások is tar
toznak: vállalkozói falu, Érd
ligeten egy tizenkét hektáros 
záportározó (ami csónaká zó
tóként is működhet), a Velen
cei út mellett egy szabadidő
központ, illetve Dunaparti 
gyógy és sportközpont kiala
kítása.

– A gazdaságfejlesztés 
azért fontos, mert az itt meg
termelt javak, adóbevételek 

segítségével önerőből meg
oldható lesz a város üzemel
tetése – jegyezte meg a pol
gármester.

Intézményfejlesztés
Rendőrség, bí róság, 

ügyészség és járásközpont 
kialakítása is szerepel a 
Bat thyányprog ramban. 
A rendőrség építkezése ha
marosan elindul, a másik 
három helyét hamarosan ki
jelölik – hangzott el a sajtó
tájékoztatón. A szakorvosi 
rendelő azon részét, amely 
nem újulhatott meg az előző 
években, bővítik és fejlesz
tik. A város szociális intéz
ményeit pedig, amelyek kü
lönkülön épületben, a tele

pülésen szétszórtan működ
nek, szeretnék egy helyszín
re költöztetni, méghozzá a 
Topoly utcába, ahol jelenleg 
csupán az idősotthon van. 
Így hatékonyabb lenne az in
tézmények működtetése, a 
felszabaduló ingatlanokat 
pedig más módon tudná 
hasznosítani a város.

T. Mészáros András be
szélt az iskolai, óvodai bőví
tésekről is: FelsőPark
város ban létrehoznak egy 
köznevelési, egészségügyi 
és sportcentrumot (ez zöld
mezős beruházás lesz), újjá
építik és gimnáziumi tago

zattal bővítik a Batthyány 
iskolát, és fejlesztik a Telekit 
is. A régebben épített városi 
intézményben energiahaté
konysági beruházásokat vé
geznek; újjáépítik a Fácán 
közi óvodát, szakképzési 
központot hoznak létre a vá
rosban, és ide költözik a 
KLIK megyei központja is. 

Közszolgáltatás
Ez az alprogram a város 

közműhálózatának fejlesz
téséről szól. Szerepel benne 

a nagy forgalmú közúti cso
mópontok rendezése, vala
mint a vízelvezetési prog
ram második üteme és a 
hulladék gazdálkod ási rend
szer fejlesztése is – ez utóbbi 
már megindult, és a kor
mányzati támogatás segítsé
gével Érd továbbléphet a má
sodik ütemre, és egy komoly 
válogatóművet építhet. 

Az önkormányzat az ivó
vízellátás biztonságát is 
szeretné növelni, az Ercsi 
vízbázis bekapcsolásával; 
így Érd nemcsak a főváros
tól kapná az ivóvizet. T. Mé
száros András emlékezte

tett arra, hogy a régi ivóvíz
hálózat felújítása már fo
lyik, a Svájci Alaptól kapott 
támogatás segítségével.

Az alprogramban szere
pel még a kerékpárútháló
zat és a térfigyelő rendszer 
továbbfejlesztése is. 

A nemzeti vagyon 
hasznosítása

A Sóskúttól átkapcsolt te
rületen lévő lőteret Érd meg
kapja az államtól, és ezzel a 
területtel a város gazdál
kodhat a jövőben. Emellett a 
város szeretné visszavásá
rolni az ÉTV, illetve ÉTCS 
külföldi tulajdonrészét is. 
Mint T. Mészáros András 
hangsúlyozta, nagyon fontos 
ebben az alprogramban az 
is, hogy az állam működési 
támogatást biztosít a bizton
ságos gazdálkodás érdeké
ben, hiszen a Batthyány
programban létrehozott be
ruházásokat üzemeltetnie is 
kell a városnak.

– Ahogy eddig is segítette 
a kormány a város gazdál
kodását – például az adós
ságkonszol idációval, a 
sportcsarnok megvásárlá
sával, a különböző működ
tetési támogatások odaíté
lésével –, úgy az elkövetke
zendő esztendőkben is szá
míthatunk az állami segít
ségre – hangsúlyozta T. Mé
száros András, aki kérdé
sünkre elmondta azt is: a 
kormánnyal kötött megálla
podást kormányhatározat
ban rögzítik; ez várhatóan 
augusztusban történik majd 
meg. Ami az önkormányza
tot illeti, minden fejlesztési 
területen megkezdődött a 
projektek megtervezése, 
előkészítése, és elkezdik az 
egyeztetéseket az illetékes 
szaktárcákkal is. 

A fejlesztési tervekről 
részletes összeállítást ta
lálnak lapunk 6–7. oldalán!

n ÁDÁM KATALIN 

Csaknem megduplázódik városunk költségvetése az elkövetkező öt évben 

Városfejlesztés négy pilléren, 40 milliárdból

300 ezer forint fejenként
Érd – a közép-magyarországi régió tagjaként – ebben az uniós 
ciklusban alig részesedhet EU-s pályázati forrásból. Ugyanak-
kor, míg más megyei jogú városok 190–200 ezer forint/fő uniós 
forrás felett diszponálhatnak, addig minden egyes érdi lakosra 
300 ezer forint támogatás érkezhet hazai forrásból – hívta fel a 
figyelmet Simó Károly alpolgármester a múlt szerdai sajtótájé-
koztatón. Mint hangsúlyozta: megértés és együttműködés 
szükséges mind a lakosság részéről, mind pedig a közgyűlés-
ben, hiszen a cél közös: az, hogy Érdet élhetőbbé tegyük.

Útépítések: először forrás kell 
Miért nem nagymértékű útépítésre fordítja a város a kor-
mányzati támogatást? Azért, mert a szükséges 350 kilomé-
ternyi aszfaltút megépítése 30–35 milliárd forint, és csupán 
ötmilliárd maradna az egyéb fejlesztésekre. Az is kérdés, 
hogy az újonnan létrejött úthálózatot miből tudná a város 
fenntartani – jegyezte meg a polgármester, aki szerint első-
ként a forrásoldalt kell megalapozni, abból lehet pénz útépí-
tésre; ezért a gazdaságfejlesztés kap prioritást.

A gazdaságfejlesztés része többek között egy vállalkozói falu, a záportározó és a Velencei úti szabadidőközpont megépítése is, illetve a 
Duna-parti gyógy- és sportközpont kialakítása
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Érdi  Újság

Harminchat éve neveli az ófalusi gyerekeket, generációk nőttek fel a keze 
alatt. Óvodájában virágoskertet, veteményest, komposztálót alakított ki, 
szabadidejében játékokat készít a kicsiknek. Terméseket gyűjtöget, pályá-
zatokat ír, ott van a gyerekekkel minden városi rendezvényen, országos 
óvodai versenyeket, vetélkedőket nyer csoportjaival. Pócsiné Sivák Erzsébet-
tel, az Ófalusi óvoda tagóvoda-vezetőjével beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Világéletében óvónő sze-
retett volna lenni?

– Egyáltalán nem. Egész-
ségügyi pályára készültem, 
négyes-ötössel érettségiz-
tem, ám a főiskolára mégsem 
vettek fel. Azzal utasítottak 
el, hogy a fizikumom nem 
megfelelő, ugyanis csípőfi-
cammal születtem. Az én 
időmben még nem voltak 
olyan szűrések, mint ma, on-
nan vette észre a nagyma-
mám, hogy baj van, hogy 
sántítottam. Fényeslitkei va-
gyok, a szüleim egy kis ta-
nyán éltek, a nagymamám-
nál nevelkedtem kilencéves 
koromig. Nagyapám vasutas 
volt, az ő társadalombiztosí-
tásával kerültem be a debre-
ceni kórházba, ahol egy kí-
sérleti programban vettem 

részt: begipszeltek, majd le-
törték a gipszet, nyújtottak 
egyet az ízületen, aztán 
megint begipszeltek, utána 
megint nyújtottak, és így to-
vább. Ez a kezelés egy vagy 
két évig tartott. Semmire 
nem emlékszem belőle, gon-
dolom, nem véletlenül… Vi-
szont a beavatkozásnak kö-
szönhetően a csípőficamnak 
semmi nyoma nem maradt – 
csak papíron, ami elég volt 
hozzá, hogy a főiskoláról el-
utasítsanak. Nem adtam fel, 
meg akartam mutatni, hogy 
csak azért is az egészség-
ügyben fogok dolgozni, és 
érettségi után tíz nappal el-
helyezkedtem a kisvárdai 
kórház gyermekosztályán, 
segédápolónőként. Innen ha-
marosan a koraszülött osz -
tályra kerültem, ahol elvileg 
képesítés nélkül nem dolgoz-
hattam volna, de a nyugdíjas 

főorvos – a „papa”, ahogy mi 
neveztük – saját felelősségé-
re áthelyezett. Nagyon sze-
rettem ott dolgozni, pedig 
nagyon sok volt a munka, a 
fiatalokra meg, ahogy ez len-
ni szokott, több terhet rak-
tak. Még az éjszakás műsza-
kot is élveztem, mert akkor 
egyedül voltam a babákkal. 
Etettem, gondoztam, fürdet-
tem őket, játszottam velük… 
Reggelenként fáradtan, de 
boldogan mentem haza. Alig 
voltam negyven kiló, az ar-
com nyúzott volt. 

Gyakran összefutottam a 
régi osztályfőnökömmel, aki 
a közelben lakott, és annyi-
szor mondogatta, hogy én 
többre vagyok hivatott, és a 
kórházban csak elpocséko-
lom a tehetségemet, hogy 
megelégeltem, és kijelentet-
tem: hozzon egy jelentkezési 
lapot, beadom a hajdúbö-

szörményi óvónőképző inté-
zetbe. Ma is megvan az in-
tézmény: a Debreceni Egye-
temhez tartozik. Gondolkod-
tam a tanítóképzőn is, de ott 
történelemből is volt felvéte-
li, és annak nem mertem vol-
na nekivágni. Igazság sze-
rint abban sem bíztam, hogy 
az óvónőképzőbe felvesznek, 
csak azért próbáltam meg, 
hogy Marika néni, vagyis az 
osztályfőnököm megnyugod-
jon. Hát elsőre bekerültem. 
Mikor megjött a papír, na-
gyon sírtam, nem akartam 
otthagyni a kórházat. Az 
egyik fiatal orvosnő vigasz-
talt, hogy meglátom majd, 
ezek lesznek a legszebb évek 
– én azonban, nagycsaládból 
érkező vidéki lányként, nem 
voltam az a bulizós típus. 
Azonnal jelentkeztem vi-
szont azokba a főiskolai 
szakkörökbe, amelyek az 
egészségüggyel voltak kap-
csolatosak. Mivel már akkor 
is elég agilis voltam, jól érez-
tem magam a főiskolán, és a 
tanárom szerette volna, ha 
ott maradok az intézmény 
bemutató óvodájában, de azt 
nagyon nem akartam. Ál-
momban ne jöjjön elő.

– Miért?

– Mert oda „válogatott” 
gyerekek jártak, befolyásos 
szülők elkényeztetett cseme-
téi. A bemutatókon csak a 
kiválasztottak szerepelhet-
tek, ami engem irritált. Már 
akkor is nagy volt az igaz-
ságérzetem, felemeltem hát 
a szavamat. Akkor sem hall-
gattam, amikor a csoportve-
zetőmtől olyan feladatot kap-
tam, amit nem tartottam 
megvalósíthatónak. Tehát 
mikor 1980-ban elvégeztem 
a főiskolát, úgy döntöttem, 
nem maradok. Akkor még 
nem lehetett úgy válogatni a 
szabad helyek között, mint 
most: egy országos kiad-
ványból nézhettünk ki há-
rom olyan óvodát, ahol állást 
kínáltak, vagy személyre 
szóló meghívóval mehettünk 
el egy-egy intézménybe. En-
gem Nyíregyházán ilyen 
meghívóval vártak ott, ahol a 
vizsgagyakorlatomat végez-
tem, ám ez tőlünk 60 kilomé-
terre lett volna, egy albérlet 
1600 forintba került, a fizeté-
sem pedig volt kétezer. 
A szomszédos faluba szeret-
tem volna menni, nekik 

azonban már volt jelöltjük, 
így megpróbálkoztam Érd-
del, ahol szolgálati férőhe-
lyet és ötszáz forinttal több 
fizetést adtak, mint Nyíregy-
házán – igaz, hárman lak-
tunk egy lakótelepi lakás-
ban, de ezzel nem volt prob-
léma. Érd akkoriban sok 
óvónőt keresett; a főiskoláról 
nyolcan érkeztünk ide akko-
riban, és öten itt is marad-
tunk. Én is itt mentem férj-
hez, alapítottam családot.

– Tehát nem bánta meg, 
hogy az osztályfőnökére 
hallgatott…

– Azért ha a főiskoláról 
hazautaztam, az első utam 
nem a szüleimhez, hanem a 
kórházba vezetett. Vissza-
tekintve, nem bántam meg, 
hogy erre a pályára sodort 
az élet, de azért van bennem 
egy kis hiányérzet… Egy 
szó mint száz, nagyon jót 
tett az az egy év a kórház-
ban. Mikor aztán idekerül-
tem Érdre, rögtön az ófalusi 
óvodában kezdtem. Emlék-
szem, a Bem téri óvoda már 
megvolt, a fácánközi is, ak-
kor épült a lakótelepi. Negy-
venkét gyerekem volt, és 
ugyanaz volt a termem, 
amelyik most. Sokáig egye-
dül dolgoztam, mivel a négy 
csoportra csupán heten vol-
tunk. Nem volt könnyű idő-
szak, fiatalon, új környezet-
ben, egy szál magamban. 
Huszonegy éves, sovány, rö-
vid hajú lány voltam, előfor-
dult, hogy a benyitó szülők 
csodálkozva kérdezték, hol 
az óvó néni. Egyébként ak-
kor is harcos típus voltam, 
mondogatom is szegény Hi-
dasi Marika néninek, aki 
akkoriban az óvodát vezet-
te, hogy nem volt egyszerű 
dolga velem. A főiskolán, a 
gyakorló óvodában, ugye, 
minden eszköz megvolt, ami 
a gyerekek optimális neve-
léséhez kellett, itt meg – hát 
itt meg nem volt meg. Persze 
előbb-utóbb, fokozatosan, 
beszereztük, de addig na-
gyon sok keserű percet 
okoztam neki. Marika néni 
egyébként még ahhoz a 
nemzedékhez tartozott, 
akinek hihetetlen tartása 
volt, akit mindenki tisztelt, 
már csak azért is, mert az ő 
idejében a szakmának is na-
gyobb ázsiója volt.

– Mikor váltotta őt a veze-
tői székben?

– Több mint 35 éve dolgo-
zom itt, 1984 óta többnyire 
tagóvoda-vezetőként, illetve 
amikor önálló óvoda vol-
tunk, helyettesként.

– Mi változott az elmúlt év-
tizedekben?

– A módszer, természete-
sen. És a gyerekek is. Akko-
riban „egyengyerekek” vol-
tak, legfeljebb egy-kettő ló-
gott ki a sorból. Kockásítva 
voltunk, ahogy mondani 
szokták; a foglalkozások kö-
telezőek voltak, míg ma a 
gyermeknek nem kell részt 
vennie a közös foglalatos-
ságban, vagyis sokkal na-
gyobb a szabadság. Amiből 
sajnos néha szabadosság 
lesz, főleg azon pedagógu-
sok esetében, akik nem tud-
nak mit kezdeni az előbbivel. 
Van, aki az életkor szerinti 
vegyes csoportot sem szere-
ti, én viszont igen: a gyere-
keknek kevesebb a kudarc-
élményük, hiszen úgy alakí-
tom a foglalkozásokat, hogy 
az a kisebbeknek és a na-
gyobbaknak egyaránt jó le-
gyen. Nem probléma, ha a 
nagyobb valamit nem tud tö-
kéletesen, hiszen a kicsi sem 
tudja… 

Változást jelent az is, hogy 
az óvodánk befogadja a sé-
rült gyerekeket is, amihez 

nagyon nagy szemléletvál-
tás kellett. Autista neveltje-
ink is vannak, akik ugyan-
úgy részt vesznek az óvodai 
életben, a kirándulásokban, 
akár a többiek. Ez nagy 
hasznára válik az egészsé-
geseknek is: a hozzánk járó 
gyerekek nem úgy tekinte-
nek egy – mondjuk – Down-
szindrómás kislányra, mint 
az ufóra, hanem teljes ter-
mészetességgel, ugyanis ná-
lunk megtanulják a másság 
elfogadását, kezelését. Az én 
hozzáállásomat nagyban be-
folyásolta az, hogy a legki-
sebb lányom 32 hétre szüle-
tett, sok gondom volt vele, 
több helyre jártunk fejlesztő 
tornára. Pár hónap alatt be-
hozta a lemaradást, mégis, 
tudom, milyen érzés a ha-
sonló problémákkal küzdő 
szülőknek. Egyébként Dóri-
nak, a kislányomnak, az 
óvodáskori szerelme egy 
szájpadhasadékos kisfiú 
volt. Mikor a nagylányom 
megkérdezte tőle, miért ezt a 
fiút választotta, azt válaszol-
ta: őt is kell szeretni valaki-
nek… Dóri a hajléktalanokat 
is segítette: nem tudtunk úgy 
elmenni az utcán egy kére-
gető mellett, hogy ne adott 
volna neki valamit – ha pénzt 
nem tudott, legalább egy al-
mát. Az volt a terve, ha meg-
nő, hajléktalanszállót nyit. 

Otthon el is játszottuk: én 
voltam a hajléktalan, ő pedig 
hozta nekem az ennivalót, 
ápolt.

– Másfél éve, hogy Dóri ti-
zenhárom esztendősen 
meghalt leukémiában. El-
vesztése hogyan változtatott 
az életén?

– Tragédiaként éltük meg, 
de ma már másképp látom: 
hazament az égbe, ahonnan 

jött. Dóri azt mondogatta, 
hogy őt Isten leáldotta hoz-
zánk. Annak idején nem hit-
tük el, de ráhagytuk. Miután 
meghalt, sokféle spirituális 
élmény ért, energiagyógyá-
szatot kezdtem tanulni, és a 
velem megesett véletlenek, 
csodák bebizonyították szá-
momra: nem csak test va-
gyunk. Ezen csodák közé 
sorolom azt, hogy a Dóri írá-
saiból, rajzaiból készült 
könyvet tavaly nyáron meg-
jelentethettük, és hogy a 
Gyermekjóléti Szolgálat kez-
deményezésére bevezették 
az érdi iskolákban a Pócsi 
Dóra-díjat, amit a szociáli-
san érzékeny, közösségükért 
sokat tevő diákok kaphatnak 
meg. Érzem, Dóri odafönt is 
teszi a dolgát. Az elmúlt más-
fél évben megtanultam: nem 
tudhatjuk, hogy meddig 
élünk, ezért nagyon fontos, 
hogy teljes és boldog életet 
éljünk, és a gyermekeinknek 
is megadjuk erre a lehetősé-
get. Dóri azt mondta a kór-
házban, ha egyszer hazajö-
het, elmondja a gyerekeknek: 
valósítsák meg az álmaikat, 
mert az a legfontosabb.

– Önnek van ilyen álma?

– Kettő is, és ez kicsit tu-
dathasadásos állapot. Négy 
év múlva elmehetek nyugdíj-
ba, és már gondolkozom, ho-
gyan tovább. Egyrészt na-
gyon vonz az energiagyógyá-
szat, amit most tanulok, 
másrészt szívesen dolgoz-
nék egy Waldorf-szellemisé-
gű óvodában, ahol kis cso-
portban nevelhetjük a gyere-
keket, és az időnket nem 

emészti fel a papírmunka – a 
jelen leg i rendszerben 
ugyanis belefulladunk az 
adminisztrációba. Bárhogy 
döntök is, életemet az vezér-
li, hogy a negatív helyett a 
pozitív dolgokkal foglalkoz-
zam. Ez sokszor nehéz, és 
néhányan hülyének is néz-
nek, de nem baj. Törökbálin-
ton működik a gyermek-
hospice-szal foglalkozó 
Tábitha-ház, ahol a gyerme-
küket elvesztő szülőknek is 
indítanak gyászcsoporto-
kat. Engem a nagyobb gyer-
mekeim írattak be, akara-
tom ellenére, ám így utólag 
tudom: nagyon hasznos volt. 
Mikor először elmentem, át-
éltem, hogy én vagyok a cso-
portban a legerősebb, és na-
gyon jólesett, hogy az utolsó 
alkalommal úgy búcsúztak: 
segítségemmel tértek rá a 
spirituális útra. Megtanul-
tam, hogy adni jobb, mint 
kapni, és hogy az élet lénye-
ge nem az, hogy minél több 
mindent halmozzunk fel – hi-
szen úgysem vihetünk ma-
gunkkal semmit odaátra – 
hanem az, hogy minél többet 
adjunk másoknak.

Az élet lényege, hogy minél többet adjunk másoknak Pócsiné Sivák Erzsébet Kisvárdán született, Fényeslitkén 
járt általános iskolába, majd ismét Kisvárdán gimnáziumba. 
Egy évig a városi kórházban dolgozott, ezt követően elvé-
gezte a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetet. Innen 
Érdre került, az Ófalusi óvodába, ahol most is dolgozik. 2006-
ban elnyerte az Érd Közoktatásáért díjat, 2012-ben pedig Ra-
oul Wallenberg-díjjal tüntették ki. Családjával Érden él.

Tűzoltóautó a gyereknapon. Erzsi néni mindent megmutogat és el-
magyaráz

Nagy súlyt fektet a környezeti nevelésre. Ez a bogárhotel második 
helyezett lett egy országos pályázaton.
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A kormány a Modern Városok program keretében nyújtott 40 milliárd 
forintos támogatása rengeteg fejlesztést tesz lehetővé Érden. Olyanokat 
is, amelyek már régóta váratnak magukra – mint a rendőrkapitányság új 
épülete vagy a bíróság, ügyészség létrehozása, a szakrendelő további 
fejlesztése –, és olyanokat is, amelyek eddig inkább csak vágyak, papírra 
vetett elképzelések voltak, de most már megvalósulhatnak. Összeállítá-
sunkban bemutatunk néhány olyan tervet, amelyek a Batthyány 2020 
programban, azaz Érd középtávú fejlesztési tervében szerepelnek.

Rendőrkapitányság 
A közbiztonság javítása 

érdekében új rendőrkapi
tányság épülhet Pest megye 
egyetlen megyei jogú váro
sában, Érden. Az épület
együttes több mint 2500 
négyzetméteren, csaknem 
1,3 milliárd forintból valósul 

meg. Az új épületre azért volt 
szükség, mert az Érdi Rend
őrkapitányság jelenlegi épü
letének műszaki állapota le
romlott, az állomány méltat
lan feltételek mellett végzi 
mindennapi tevékenységét. 
Az épületen az elmúlt 15 év
ben – kisebb munkálatoktól 
eltekintve – nem végeztek 

jelentősebb felújításokat. A 
jelenlegi épület nem elegen
dő a több mint 130 fős állo
mány elhelyezésére sem. Az 
osztályok elkülönülten, több 
helyszínen – Érd mellett 
Százhalombattán, valamint 
Diósdon – dolgoznak. A Pest 
Megyei Rendőrfőkapitány
ság, Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlé
sével egyetértésben, éppen 
ezért döntött úgy, hogy az 
épület felújítása helyett egy 
teljesen új rendőrkapitány
ságot hoz létre, amely kor
szerűbb és hatékonyabb 
munkavégzést eredményez, 
sőt lehetővé válik a teljes ál
lomány egy helyen történő 
elhelyezése is. A fejlesztés
sel nemcsak a rendőri állo
mány korszerű és megfelelő 
körülmények közötti elhe
lyezése valósulhat meg, ha
nem a közbiztonságért vég
zett munka hatékonysága is 
jelentősen növelhető.

Bíróság, ügyészség
Nincs még egy megyei 

jogú város, amelynek nincs 
saját bírósága – most már 
elérhető közelségbe kerül az 
érdi is. Még májusban nyúj
tott be törvénymódosító ja
vaslatot térségünk ország
g y ű lé s i  kép v i s e lő je , 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP), amely azt célozta, 
hogy a kormány vállaljon 
kötelezettséget arra, hogy 
Érden bíróság legyen. Az 
érdi bíróság megalakítása 
nem csupán az érdiek életét 
könnyítené meg, hanem az 
egész járás lakosságának – 
a tárnokiaknak, diósdiak
nak, sóskútiaknak, puszta
zámoriak nak, sőt, még a 
százhalombattaiaknak – is 
segítene. A járáshoz össze
sen közel 120 ezer ember 
tartozik – emlékeztetett 

Aradszki András. A Modern 
Városok program keretében 
nyújtott támogatással a kor
mány most elkötelezte ma
gát a bíróság létrehozására.

Érd Aréna fejlesztése 
Szálloda, rehabilitációs 

központ és élménystrand is 
lesz az Érd Aréna mellett. 
A  város közgyűlése még 
márciusban hozott egyhan
gú elvi döntést az Érd Aréna 
melletti, óriási terület fej
lesztési koncepciójáról. 200 
apartmanos, 3–4 csillagos 
minőségű szálloda kapna itt 
helyet, sportrehabilitációs 
központ épülhet itt, de he
lyet kapnak a még hiányzó 
edzőcsarnokok, lesz konfe
renciaközpont, sőt meg
épülhet az érdiek által áhí
tott strand is élményfürdő
vel, valamint az ide kapcso
lódó kereskedelmi és szol
gáltató egységek. Az Érd 
Arénát a 2013as U19es vi
lágbajnoksággal nyitották 
meg. Az akkor rendkívül 
magas szinten megrende
zett világbajnokság után fo
lyamatosan érkeznek azok 
a megkeresések, amelyek
ben ezeket a létesítménye
ket edzőtáborokra, hosz
szabb és rövidebb felkészü
lésekre kívánják bérbe ven
ni az érdeklődők. Külföldi 
és belföldi sportszövetsé
gek, olimpiai bizottságok, 
sportklubok is érdeklődnek 
az érdi lehetőségek iránt, 
ám csak olyan kiajánláso

kat sikerült adni a megkere
sésekre, amelyekben a szál
láslehetőségek az Érd Aré
nától meglehetősen távol 
vannak, így a létesítmény 
sokat veszít a kihasználtság 
hatékonyságából. Ezen hiá
nyosságok kiküszöbölésé
vel viszont még több lehető
ség nyílna a sportcentrum 
gazdaságos működtetésére, 
és vonzerőt is jelenthet a be
fektetők számára. 

A beruházás mindenkép
pen fellendíti Érd idegenfor
galmát, ennek köszönhető
en új vendégkör jelenik meg 
a városban, akik nyilván 
igénybe veszik a település 
egyéb szolgáltatásait is, és 
ezzel az önkormányzat adó
bevételei is nőnek, hiszen 
többen fizetnek idegenfor
galmi és egyéb helyi adót is. 
A projekt megvalósításába 
és üzemeltetésébe pedig 
természetesen a helyi vál
lalkozókra is számítanak, 
ami 150–200 új munkahelyet 
is jelenthet az érdieknek. 

Darukezelő utcai 
centrum

F e l s ő  P a r k v á r o s b a n 
azonban nincs az Érd Aré
nához még hasonló létesít
mény sem, nem beszélve a 
hiányzó óvodai, iskolai férő
helyekről. A környéken sok 
fiatal házaspár, kisgyerme
kes család él. Ezért került 
bele a Batthyány 2020 prog
ramba egy Darukezelő utcai 

köznevelési, egészségügyi 
és sportcentrum megépíté
se, ami a Modern Városok 
program keretében elnyerte 
a kormány támogatását. 

– Ez a létesítmény azért is 
különleges lenne, mert ter
veink szerint itt épülne meg 
Érd jégcsarnoka; ilyen még 
nincs a településen – jegyez
te meg kérdésünkre Simó 
Károly (Fidesz–KDNP) al
polgármester, hozzátéve: te
nisz és futópályát, szabad
idősportokra alkalmas terü
letet terveznek erre a jó leve
gőjű, szép területre, ahol az 
új iskola és óvoda is megnyit
ná kapuit. A tervezés ősszel 
kezdődik majd el. 

Csónakázó- és 
horgásztó  
a papi földeken

Különleges, több szem
pontból is hasznos beruhá
zással gazdagodhat Érdli
get a Modern Városok prog
ram keretében: a papi föl
deken záportározót tervez 
az önkormányzat, amely 
amellett, hogy a Parkváros 
keleti részének meredek ut
cáiból lefolyó csapadékvi
zet összegyűjti, csónaká
zásra, kikapcsolódásra is 
alkalmas lesz. Érdliget 
mindig is a talajvizes ré
szek közé tartozott. A meg

oldást az jelentheti, ha eze
ket a vizeket záportározó
ba gyűjtik, az ÉrdDiósd 
árok segítségével – magya
rázta Simó Károly alpol
gármester, hozzátéve: a le
zúduló vizek most is az 
úgynevezett papi földeknél 
folynak el – ez a része Érd
ligetnek megműveletlen, 
nádas borította földterület.

– Csónakázó, illetve hor
gászásra alkalmas tavat 
szeretnénk itt kialakítani, 
amihez a forrást részben a 
kormány biztosítja, a Mo
dern Városok program ke
retében, részben pedig ma
gántőkét szeretnénk bevon
ni, hiszen ez a rekreációs 

terület vonzó lehet nem
csak az érdiek, hanem a fő
városból érkezők számára 
is.

Mindehhez fejlesztenék a 
környék úthálózatát: egy
részt a Tétényi utat újíta
nák fel, másrészt kerékpár
ral megközelíthetővé ten
nék a környéket az érdiek 
számára. Ez az új turiszti
kai fejlesztés – amellett, 
hogy Érdliget belvízgondja
it megoldja – a városnak 
bevételi forrást jelent, az 
ide települő vállalkozók ál
tal fizetett iparűzési adó 
formájában. A milliárdos 
beruházás megtervezése 
már elkezdődött.

Csónakázótó a záportározóból, bíróság, sport és rekreációs központok, óvodák, iskolák is épülhetnek a Modern Városok program nyújtotta kormánytámogatásból

Megvalósulhatnak a Batthyány 2020 városfejlesztési program eddig áhított beruházásai 
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Mindössze öt nap 
állt rendelkezésükre, 
hogy készen álljanak 
a szülőknek készült 
bemutatóval – a szín-
játszótábor résztvevői 
mégis remekül állták a 
sarat, és bár izgultak, jól 
sikerült az előadás.

A kis színjátszók nagysze-
rűen érezték magukat a Kő-
rösi iskolában múlt héten 
megtartott táborban. Noha 
már az utolsó simításoknál 
tartottak, pénteken kora dél-
után még gőzerővel folyt a 
Kacor király népmese szín-
padi változatának főpróbája a 
Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában, ahol a színját-
szótábor utolsó napján ezzel 
a bemutatóval lepték meg a 
szüleiket a tábor résztvevői. 

Előfordult ugyan, hogy a 
kisebb nebulók figyelme 
néha elkalandozott, de a 
többség mégis éberen követ-

te Nagyné Balázs Gabriella 
drámapedagógus rendezői 
utasításait: ki, mikor, hova 
álljon, merre forduljon, ha rá 
kerül a sor az előadásban. A 
lusta macskáról szóló mesé-
ben minden táborozó szín-
padra léphetett, hiszen ren-
geteg erdei állatot kellett 
benne megszemélyesíteni.

Mivel ebben az iskolában 
egyébként is igen népszerű a 
színjátszó szakkör, a nyári 
tábort a tanárnő idén már 
ötödik alkalommal szervez-
hette meg telt házzal: össze-
sen 23-an vettek részt az iz-
galmas programokon. 

Délelőttönként a kézműves 
foglalkozásokat nemcsak a 
szövegtanulás követte, ha-
nem sok-sok, vicces, improvi-
zált szituációs és szójáték, 
olykor meg a szabadon vá-
lasztott bunkerépítés vagy 
egy-egy kisebb kirándulás is 
belefért a színjátszás rejtel-
meinek elsajátítása mellett. 
Nagyné Balázs Gabriella tá-
borvezető szerint a lényeg a 
sokoldalú személyiségfejlesz-

tés volt, hiszen nem azt tűzte 
ki célul, hogy „színészeket” 
faragjon a gyerekekből, ha-
nem hogy elérje: merjenek 

megszólalni, ki tudják fejezni 
a mondanivalójukat, és képe-
sek legyenek a társas kapcso-
latok kialakítására. Meg az, 
hogy sokat játsszanak. – Van-
nak itt sokan, akik először 
jöttek, egészen kicsik is, akik 
még iskolába is csak ősszel 
indulnak. Nekik ez jó felké-
szülés a közösségbe való beil-
leszkedésre: itt ismerkednek, 
barátkoznak, és játszva, ész-

revétlenül tanulnak sokat. 
Fontos, hogy merjenek meg-
nyilatkozni, ezért lényeges, 
hogy mindenkinek jusson 

olyan szerep, amelyben leg-
alább egy mondatban meg 
kell szólalnia. Emellett szük-
séges a mozgáskultúra fej-
lesztése is, hogy tudják, mi-
kor lépjenek be, milyen moz-
dulatokat tegyenek. Mindeh-
hez nem is kell az én utasítá-
som, mert a gyerekek renge-
teget tanulnak egymástól is! 
Ennek is köszönhető, hogy 
ilyen rövid idő alatt összeállt 

az előadás – fűzte hozzá a ta-
nárnő, aki azt is elárulta: a 
tábort nemcsak az iskola, ha-
nem a Cimbora Alapítvány is 
támogatja, így az idén is se-
gítségünkre volt egy festőmű-
vész a jelmezek, maszkok és a 
díszlet készítésében. 

A táborlakók is szívesen 
meséltek a múlt hét esemé-
nyeiről. Jáky Dorottyának a 
kézműves foglalkozások tet-
szettek legjobban, mert a sa-
ját kezűleg készített pohár-
tartót, a fénykép- és irattartót 
hazavihette, és őszre, amikor 
hasznát veszi, a táborra emlé-
kezteti majd. Mák Virág sze-
rint is nagyon kreatív volt az 
idei tábor. Igaz, ő már vissza-
járó, és tavaly is nagyszerűen 
érezte magát. Elismerte, so-
kat dolgoztak a darabon, de 
biztos benne, hogy nem volt 
hiába, mert sikeres lesz az 
előadásuk. Később a színját-
szó szakkörben is tudja majd 
kamatoztatni, amit itt tanult, 
mert, mint Kacor király a me-
sében, ő is alaposan megta-
nulta a „leckét”. n Bálint Edit

Közös irodalmi pikniket szervezett hétvégén 
a húszéves Poly-Art Alapítvány és a négyéves 
Érdi IRKA, az Irodalomkedvelők Klubjának 
folyóirata. A szabadtéri felolvasó és beszélge-
tős délutánt ezúttal az egyedülálló, hangulatos 
helyszín tette különlegessé, mert a líra és a 
próza szerelmesei július 10-én a festői szépsé-
gű Czabai-kertben találkoztak.

Ahogyan arról lapunk-
ban is hírt adtunk, az érdi 
Poly-Art idén ünnepli fenn-
állásának 20., az Érdi IRKA 
meg negyedik évfordulóját, 
amit külön-külön már meg 
is ünnepeltek. Mivel tavaly 
tartottak már egy nagysze-
rűen sikerült irodalmi pik-
niket a Czabai-kertben, úgy 
döntöttek, hogy ebből ha-
gyományt teremtenek, és 
ugyanezen a helyszínen, 
idén július 10-én tartották 
meg évadzáró felolvasó dél-
utánjukat. 

A Poly-Arthoz tartozó 
Képzőművészek Érdi Kö-
zössége (KÉK) művészei 
saját munkáikból mini vil-
lámkiállítással egészítet-

ték ki az irodalmi élményt, 
de mivel a zene sem hiá-
nyozhatott, Somfai István, 
az alapítvány elnöke akusz-
tikus gitárral érkezett, és 
kedvenc dalait adta elő, 
majd a rendezvény végén a 
közös éneklésnek sem volt 
akadálya. 

A Czabai-kert inspiráló 
vendégváró teraszán kez-

désként egymást követték 
az irodalomkedvelő klubta-
gok legfrissebb versei, rö-
videbb, felolvasásra alkal-
mas prózái, hiszen minden-
ki hozott magával néhány 
olyan írást, amit még nem 
osztott meg társaival. De 
nemcsak a helyszín tette 
különlegessé ezt a rendez-
vényt, hanem az a ritka al-
kalom is, hogy az IRKA-sok 
hosszú idő után ismét kö-
rükben üdvözölhették az 
idén 93 éves Bíró András 
írót, költőt, publicistát, aki 
kezdettől fogva patronálta, 
bátorította, tanácsaival, 
építő kritikáival segítette 
mindkét csoport működé-
sét azzal, hogy elolvasta, 
véleményezte a klubhoz 
tartozók költeményeit és 
prózáit.

Kezdetben a klubtalálko-
zókon is szívesen részt vett, 
de ma már ritkábban tud 
jelen lenni rendezvényei-
ken, többek között azért is 
érezték a résztvevők kivált-
ságosnak ezt a pikniket, 
mert most közöttük volt az 
író. 

Bíró Andrásról köztudott, 
hogy nyilvános szereplése-
in soha nem felolvasta, ha-
nem fejből mondta el verse-
it. Nem volt ez másként most 
sem, amikor négy költemé-
nyének elhangzásával 
emelte az irodalmi délután 
remek hangulatát. Rajta kí-
vül verset, elbeszélést ol-
vastak fel az IRKA-tagok is, 

majd zenével zárták az évad 
utolsó közös délutánját. A 
nyári pihenőt követően, 
majd csak szeptemberben 
találkoznak legközelebb, de 
a klubtagok termékenysé-
gét ismerve, akkor is lesz 
bőven majd a tarsolyukban 
új vers, elbeszélés, sőt talán 
még kisregény is!

 nBálint Edit

Azoknak, akik gyakrabban ellátogatnak az érdi 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárba, már biztosan 
feltűnt, hogy az olvasóterem belsejében elhelye-
zett paravánokon időről időre képzőművészeti 
alkotásokban is lehet gyönyörködni.

A kamarakiállítás ötlete 
pár évvel ezelőtt született, és 
mivel az első tetszett az olva-
sóknak, folytatták. Július 
végéig a Hóvári ikerlányok 
mutatkoznak be munkáik-
kal.

– A könyvtárunkat rend-
szeresen látogató olvasókkal 
beszélgetve megtudtuk, 
hogy közülük sokan foglal-
koznak a képzőművészet, il-
letve kézművesség valamely 
ágával: például rajzolnak, 
festenek, agyagoznak, fotóz-
nak a természetben, vagy 
éppen varrással, horgolás-
sal, ragasztással és egyéb 
technikákkal készítenek kü-
lönleges tárgyakat. Mindezt 
azonban kevesen tudják ró-
luk, mert nincs lehetőségük 
a bemutatkozásra. Így szüle-

tett 2013-ban az ötlet, hogy 
az olvasóteremben időről 
időre rendezzünk olyan 
kamarakiállítást, amely nem 
zavarja a könyvtár működé-
sét, de a maga szerény esz-
közeivel mégis felhívja az 
idelátogatók figyelmét azok-
ra a képekre, fotókra, ki-
sebb-nagyobb tárgyakra, 
amelyeket alkotóik közszem-
lére bocsátottak – tudtuk 
meg Szabó Andrea könyvtá-
rostól, aki az időszakos 
„mini kiállítások” szervezé-
sét magára vállalta. 

– Alkotó-olvasó kiállítás-
nak neveztük el, mert akik 
eddig bemutatkoztak, mind 
rendszeres könyvtárlátoga-
tók is. Így amikor látták má-
sok munkáit, elárulták, hogy 
nekik is volna mit közszem-

lére tenni. Előfordult olyan 
is, hogy egy-egy technikát 
meglátva az olvasók is ke-
resni kezdték, majd kiköl-
csönözték a kapcsolódó 
szakkönyveket, hogy a mód-
szert maguk is megtanulják. 
Máskor meg magával az al-
kotóval, a tárgyak készítőjé-
vel vették fel a kapcsolatot, 
hogy kifaggassák, hogyan 
készültek a kiállított dara-
bok. 

Amilyen változatos formá-
ival foglalkoztak a kézmű-
vességnek eddigi kiállító-
ink, olyan változatosak és 
különlegesek voltak a bemu-
tatott munkák is. Voltak köz-
tük rajzok, grafikák, könyv-
illusztrációk, festmények, de 
ékszerek, varrott és hímzett 
használati vagy dísztárgyak 
és kerámiák is. 

Főként az őszi és a téli hó-
napokra jellemzőek ezek a 
kis kiállítások, de most kivé-
telesen júliusban került sor a 
Hóvári ikerlányok bemutat-
kozására. Nikolett fotóit, 
Éva pedig grafikáit hozta el, 

így ezek az alkotások díszí-
tik az olvasóterem belső ré-
szét. Mindketten édesapjuk-
tól – aki festészettel foglal-
kozik – örökölték tehetségü-
ket, a művészet iránti érzé-
kenységüket. A huszonhá-

rom éves lányok az érdi Kő-
rösi Csoma Sándor iskolából 
indultak, és még keresik a 
helyüket a szakmában. 
Hóvári Nikolett a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen 
(a korábbi, Iparművészeti 
Főiskolán) folytatja tanul-
mányait, ahol fényképezést 
tanul, és kiváló eredménnyel 
zárta az első évét. Hóvári 
Éva egyelőre bejutni próbál 
az egyetemre, és addig, míg 
ez sikerül, grafikai szer-
kesztést vállalt egy lapnál. Ő 
inkább a festészet iránt elkö-
telezett, ám időnként met-
szeteket, grafikát is készít. 
A könyvtárba utóbbiakból 
hozott néhányat. 

Az alkotó-olvasó kiállítá-
soknak nem szoktak ünne-
pélyes megnyitót szervezni, 
de amíg kint vannak az alko-
tások, bárki megtekintheti 
azokat a könyvtár nyitva 
tartási ideje alatt. A Hóvári 
ikrek kamarakiállítása au-
gusztus 3-ig látható az intéz-
ményben. 

n Bálint Edit 

Vidáman telt a vakáció a Kőrösi iskola színjátszó táborában – mindenki színre léphetett

Kacor király alaposan megtanulta a leckét

Nagyné Balázs Gabriella nem azt tűzte ki célul, hogy „színészeket” 
faragjon a gyerekekből, hanem hogy ki tudják fejezni magukat

Piknikkel zárta az első fél évet a Poly-Art meg az IRKA

Versek, gondolatok és dalok a Czabai-kertben

Mindenkinek volt a tarsolyában egy-egy új vers vagy elbeszélés, 
amit ezúttal is megosztott a hallgatósággal 

Nikolett fotóit, Éva pedig grafi-
káit hozta el, ezek díszítik az ol-
vasóteremet

A hónap végéig a Hóvári ikrek munkái láthatók az olvasóteremben

Alkotó-olvasó kiállítás a városi könyvtárban

Hosszú idő után újra megjelent az IRKA rendezvényén Bíró András író

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartr ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 1-től a készlet erejéig érvr ényesek, az áfát tartr almazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

„Ha az ár mellett…
A minőség is számít!”

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

táblás ásványgyapot
55 cm 324 Ft/m2 10 cm 649 Ft/m2 15 cm 973 Ft/m2

10 cm 56

25
44

47knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

UD 0,5 115 Ft/fm
UD 0,6 139 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm
CD 0,6 206 Ft/fm

UW75 0,5 206 Ft/fm
UW 0,6 254 Ft/fm

CW75 0,5 249 Ft/fm
CW 0,6 306 Ft/fm

gipszkarton
proFilok

24
75

73

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e.
Tel.: 06-23/364-561, 06-20/440-6373

Nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig 8–17-ig, szombaton 8–12-ig

az árak a 27% áfát tartalmazzák! az akció a készlett erejéig tart!

OsB akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu

25
47

73
25

44
22Az Ecigimester

érdi boltja 2015. 07. 02-től
a Budai útról új helyre (200m-re)költözik!
Új címünk: Érd, Szabadság tér 12. SIKERÜzletház (utcafronti üzlet)

Új környezetben, változatlan nyitva tartással,
továbbra is széles áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva: H–P: 9.00–18.00, Szo.: 10.00–14.00
Tel.: 20/400-4928 • www.ecigimester.hu
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Új helyszínen ugyan, de a 
„régi” gárdával kezdődik vá-
rosunkban a hétvégén, július 
19-én az Érdi Művésztelep, 
amelyen tizenkét festőművész 
– fele arányban érdi – vesz 
részt. A csapatra azért is jól 
illik a „régi” jelző, mert ebben 
az évben újra kizárólag az 
alapító tagok kaptak meghí-
vást, azok az alkotók, akik 
2008-ban, a művésztelep meg-
alakuláskor jelen voltak és 
aláírásukkal is megpecsétel-
ték részvételi szándékukat. 
Így a hetedik érdi alkotótábor 
is visszatér „önmagához” és 
úgy folytatja, ahogy elkezdte, 
bár nemcsak az idő múlt el 
közben, hanem a körülmé-
nyek is jelentősen megváltoz-
tak, hiszen el kellett hagyniuk 
a megszokott, ófalusi miliőt.

Tavalyi találkozásuk óta 
bezárt a szállást adó Termál 
Hotel, és az ódon iskola is – 
ahol a műtermeket alakították 
ki – immár más célokat szol-
gál, így vasárnaptól az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um épülete alakul majd át két 
hétre a művészek alkotóbázi-
sává. Ezúttal itt rendezhetik 
be maguknak azt a környeze-
tet, amelyben háborítatlanul 
képesek lesznek dolgozni.

Kéri Mihály művészeti ve-
zető elmondta: sajnálja, hogy 
el kellett hagyniuk a megszo-
kott tereket, mert szerinte ez 
a változás mindenképpen ha-
tással lesz majd az alkotói 
munkára, érzelmileg és szel-
lemileg is megváltoztatja az 
Érdi Művésztelep habitusát, 
hiszen a résztvevőknek ido-

mulniuk kell a városközponti 
környezethez. Éppen ezért jó 
döntésnek tartja, hogy a már 
kiválóan összeszokott társa-
ság, az alapító tagok jönnek 
ismét össze, mert így együtt 
talán könnyebben veszik 
majd ezeket a nem várt, külső 
akadályokat, nevezetesen, 
hogy messzire kerül tőlük a 
Duna, a pincesor, és az a han-
gulat, amit csak Ófaluban le-
het megtapasztalni.

Az Érdi Művésztelep alko-
tóit a két hét alatt – július 19-
től augusztus 2-ig – napköz-
ben akár meg is látogathatják 
az érdeklődők a gimnázium-
ban kialakított műtermeik-
ben, és az itt készült művekből 
természetesen látható lesz 
majd egy közös kiállítás is a 
Városi Galériában.

Ladó Gyula Lajost (Tuta-
jost), az álmodozó pesti fiút 
szülei elengedik a Kis-Bala-
tonnál lakó nagybátyjához 
vakációzni. Itt ismerkedik 
meg Matula bácsival, a Berek 
minden titkát ismerő öreggel, 
aki elkezdi tanítgatni őt. Meg-
szeretteti vele a nomád életet, 
s olyan élményekkel teli nya-
rat biztosít számára, ami az-
óta is sok-sok gyerek álma. 
Megismerkedni a horgászat, a 
vadászat alapjaival, megta-
nulni a láp madarainak, álla-
tainak szokásait, megerősöd-

ni testben és lélekben egy-
aránt, elindulni a felnőtté vá-
lás útján. Egészen biztos, 
hogy ezzel az okos telefon ok-
kal, számítógépekkel és inter-
nettel túlzsúfolt, felpörgetett 
világban még mindig hat en-
nek a paradicsomi világnak a 
varázsa, s ha ma már nem is 
található meg mindez ugyan-
úgy, mint Fekete István idejé-
ben (ő írta a regényt, amely 
feldolgozásra került), a film 
továbbra is élvezhető, szóra-
koztató és tanulságos.

1966-ban készült, fekete-fe-
hérben, és sorozatként mutat-
ták be. Rendezője Fejér Ta-
más volt. Jeleneteinek nagy 
részét a Ráckevei-Duna-
ágban forgatták. Sikerét a 

remek alapanyagon túl a Kis-
Balaton szépségének, a kivá-
ló színészeknek, a remek ope-
ratőri munkának és rende-
zésnek köszönheti. Olyan ne-
vek tűnnek fel benne, mint 
Zenthe Ferenc, Kállai Ferenc, 
Kiss Manyi és Bánhidi Lász-
ló. Azon ritka feldolgozások 
közé tartozik, ami önmagá-
ban, a regénytől függetlenül 
is helyt áll. 

Ajánlható kicsiknek és na-
gyoknak, olyanoknak, akik 
még sosem látták, és olya-
noknak is, akik már számta-
lanszor. Kitűnő nyári szóra-
kozást nyújtó nagy klasszi-
kus. Keressék a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában!

Belegondolni sem merek, hány milliárd jelenet 
süllyedt el az emlékezetemben, már eddig, az 
elmúlt hetvennégy évem alatt. Csak azokra a 
látványokra gondolok, amelyeket felfogtam, 
tudomásul vettem, amikor megtörténtek. Annál 
furcsább, hogy vannak momentumok, amelyek 
újra meg újra felbukkannak. Sokszor minden 
különösebb emlékeztető nélkül.

Nincs vizuális memóriám. 
Sok esetben magát a régi ké-
pet már nem is tudom felidéz-
ni, csak a hozzá tartozó törté-
net elevenedik meg. Szinte 
magam előtt látom azonban 
azt a néhány hatalmas pla-
tánfát, amelyek a Szakorvosi 
Rendelő kerítésénél álltak a 
Felső utcában. A legutóbbi 
építkezéskor, elég nehézke-
sen ugyan, de elpusztították 
mindet. Ma a kerékpár-táro-
lás helye van ott – használa-
ton kívül.

Sok-sok évtizeddel ezelőtt, 
amikor munkába igyekeztem 
azon a járdán, naponta el-
mentem, rendszerint sietve, a 
néhai Medvedt doktor háza 
előtt. Egy alkalommal észre-
vettem, hogy úgy három mé-
ter magasan egy kis madár 
röppent ki az egyik fáról, egy 
tízforintosnyi odúból. Más al-
kalommal beröppenni lát-
tam. Egy reggel munkásru-
hás ember jött szembe velem, 
vállán létrával. Két napig vi-
déken voltam, harmadnap 
reggel megdöbbentem: az 
odú gyerekökölnyi kővel volt 
betömve. Onnan már nem 
röpködött sem ki, sem be, 
semmiféle kismadár. Soha 
többet. Évtizedek alatt, 
ahogy a fa nőtt, a madárkák 
halálos fészke valamivel ma-
gasabbra került – a kövecset 

szinte teljesen beszorította a 
sebzett fakéreg. Én azután 
másfele jártam munkába – 
amikor, ötvenéves korom 
után, egyáltalán volt mun-
kám. Ha arra vetődtem, min-
dig keserű szájízzel gondol-
tam a mérhetetlen buta, kí-
méletlen emberi gonoszság-
ra. „A vidéki ember szereti az 
állatokat” – hát így, gondol-
tam magamban. Máig átko-
zódni lenne kedvem.

n  n  n

Azokban az években, ami-
kor a városi könyvtárban dol-
goztam, több feladatom kö-
zött a Helyismereti gyűjte-
mény gondozása is rám tarto-
zott. Akkor már közel tíz éve 
a TIT Történelmi tagozatá-
nak tagjaként rendszeresen 
tartottam ismeretterjesztő 
előadásokat, főleg építészet-
tel és műemlékvédelemmel 
kapcsolatos témákban. Ma-
gától értetődő természetes-
séggel vettem részt a Város-
szépítő és Honismereti Egye-
sület alapító gyűlésén és let-
tem a HNF helyi Honismereti 
Bizottságának titkára is. Így 
történt, hogy egy kellemetlen 
őszi időpontban rendezett 
konferenciára elengedtek a 
munkahelyemről. Félig-med-
dig hivatalos résztvevőként 
voltam két napig Agárdon.

Azóta nem voltam sem hi-
vatalos, sem magánvendég-
ként ilyen tárgyú konferencia 
résztvevője. Az a két nap 
azonban jó emlék maradt. 
Találkoztam és jót beszélget-
tem a volt műemlékes kollé-
gámmal, az urbanista Ro-
mán Andrással és a sors kü-
lönös kegyeként olyan szoba-
társakat kaptam, vagy ők 
kaptak engem, akik mellett 
hiba lett volna alvással tölte-
ni az éjszakát. A „városvédő 
Ráday” Mihály ugyan este 
lent maradt a főleg fiatal ta-
nárnők és népművelők vidám 
társaságában – természete-
sen körülrajongva. Én azt 
gondoltam, olvasok egy kicsit 
fönt, a szobában. Thanhoffer: 
Kongója volt nálam. Az olva-
sásból hajnalig tartó beszél-
getés lett. Ugyanis nem sok-
kal utóbb egy komoly, nálam 
idősebb úr, a másik szobatár-
sunk: Radó Dezső is megér-
kezett. Bemutatkoztunk, be-
szélgetni kezdtünk. Hamar 
kiderült, hogy kertészmér-
nök és rövidesen egy akkor 
kidolgozott találmányára te-
relődött a szó – és én szinte 
áhítattal hallgattam.

Világ életemben nem volt 
szerencsém a mentoraim-

mal. Kamasz koromban min-
dig idősebbek társaságába 
keveredtem, felnőttként úgy 
alakult a sorsom, hogy tudo-
másul kellett vennem a kö-
rön kívül létemet. Már meg-
szoktam (nem megszeret-
tem), de most élvezettel hall-
gattam a szobatársam kissé 
tanáros, de szemléletes és 
logikus előadását. Ennyire 
emlékszem: 

A fák legfontosabb hatása 
környezetünkre a lombkoro-
na oxigéntermelése és a 
szén-diox id-feldolgozás, 
vagyis az asszimilációs fo-
lyamat. Úgy emlékszem, egy 
lombköbméter asszimiláló 
felülete 4 m2 – én legalábbis 
egy franciaágy takarójára 
gondoltam, hogy megjegyez-
zem. Szó volt még a fák élet-
koráról, vegetációs időszak-
ról, a levegőben szálló szeny-
nyező anyagok lekötéséről 
és természetesen az üveg-
házhatásról. Meg a párolog-
tatás hatásáról a környezeti 
komfortérzésre, a városi ut-
cák átszellőzését elősegítő 
hatásról, ilyesmikről.

Természetesen nem em-
lékszem már a konkrét ada-
tokra. Pedig csak egy pohár 
vörösbort ittunk-iszogat-

tunk meg. Az azért rémlik, 
hogy az akkori életkorom-
hoz kötöttem adatokat – és 
így azok nagyjából felidéz-
hetők ma is – vagyis egy öt-
venéves fa évente 50 kg oxi-
gént termel és mintegy har-
madával több szén-dioxidot 
dolgoz fel. Hogy melyik hány 
köbméter? Fogalmam sincs. 
Sok.  Inkább összefüggések 
maradtak meg, ajánlások. 

Visszatérve a modernizá-
ciós munkálatoknak áldoza-
tul esett értékes fákhoz, a 
megsiratott platánfákhoz, 
vagy a Bem téri tölgyekhez, 
valami olyasmire emlék-
szem, hogy egy kivágott fa jó 
környezeti hatását egyenér-
tékűen akkor érhetjük el, ha 
a körméretének megfelelő 
összkerületű 8–10 cm-es ke-
rületű facsemetéket telepí-
tünk. Vagyis ezeket a na-
gyobb fákat darabonként 
120–150, a kivágásukkal 
egyidejűleg ültetett, leg-
alább 4 éves új facsemete he-
lyettesítené. 

Hát erről szó sincs Érden. 
Vagy csak én nem veszem 
észre? Ideje körülnéznem a 
városban, hogy a jót is meg-
lássam. Biztosan van az is.

n Votin József

PROGRAM

Érdi Művésztelep hetedszer

FILM

Tüskevár

Nyári könyvajánló
A Városi Felnőtt Könyvtár tíz legtöbbet 
kölcsönzött könyve júniusban
1.  Brown, Dan: Inferno
2.  Barbery, Muriel: A sündisznó eleganciája
3.  Buck, Pearl S.: Az ígéret
4.  Picoult, Jodi: Vezeklés
5.  Roberts, Nora: A gyűjtő
6.  Ebert, Sabine: A bába döntése
7.  Ohlsson, Kristina: Az 573-as járat
8.  Reichl, Ruth: Egy álruhás étteremkritikus 

titkos élete
9.  Macomber, Debbie: Szerelmes sorok
10.  Fábián Janka: A francia nő

A Városi Gyermekkönyvtár tíz legtöbbet 
kölcsönzött könyve júniusban
1.  Bates, Marni: Menő-riadó Kambodzsában
2.  Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
3.  Rix, Jamie: Panda pánik
4.  Riordan, Rick: Neptunus fia
5.  Ripp Renáta: Piroska a hófehér nyuszi
6.  Luhn, Usch: Micsoda disznóság!: 

Pimasz négyes 2. kötet
7.  Pichon, Liz: Tom Gates: 

az én csúcsszuper világom
8.  Bálint Ágnes: Lepke az írógépen
9.  Nagy Áron: Minecraft: kezdők könyve
10.  Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás

Platánfa- és 
madárka-sirató

A Czabai-kert fái. A szerző rajza

Zavaros, sötét, színes a csapokból folyó víz már 
egy hete Érden, a lakótelepen és az Engels 
utca környékén – közölte szerkesztőségünkkel 
Harmat Béla olvasónk. Elmondta, hogy máskor 
is előfordult, de nem tartott ilyen sokáig.

A PVCSV érdi üzemmér-
nöksége vezetőjétől, Csik 
Páltól kértünk magyará-
zatot a jelenségre. Mi tör-
tént?

– Az új Duna-parti kutak-
kal kapcsolatos építési mun-
kák, meg ugyanott egy cső-
törés miatt kiiktattuk a 250-
es vezetéket. A hálózatban 

ezután megfordult az áram-
lás, a tárolómedencékből 
kapták a vizet. Az ellenkező 
irányú víznyomás lemosta a 
csőfalra tapadt vasiszapot. 
Ez tette zavarossá a vizet.

– Ilyen esetben – olvasónk 
észrevétele szerint – más al-
kalommal nem tartott ilyen, 
hosszú ideig az elszínezett-
ség.

– Közben valamennyire 
tisztult. De a munkák el-
végzése után ismét rákötöt-
tük a hálózatra a vezetéket, 
s akkor újra a Duna-parti 

kutak felől áramlott a víz, 
tehát a magyarázat ugyan-
az.

– Miért nem mossák át a 
hálózatot?

– Sajnos olyan sok vizünk 
nincsen. Éppen ez okozza a 
problémát. Régen nem vol-
tak ilyen panaszok, míg a 
Sas-városi kutakból láttuk 
el a települést vízzel. A vízfo-
gyasztás megnőtt, a Duna-
parton kiépített kutak szol-
gáltatják a vízfogyasztás 
zömét, amelynek magas a 
vastartalma. Egy vas-

talanító berendezés 40–50 
millió forintba kerül. Ilyen 
beruházásra addig gondolni 
sem lehet, amíg a város nagy 
részének nincs biztosítva a 
vezetékes vízellátása. Ezért 
a lakosság megértését kér-
jük. Az egészségre nem ár-
talmas az elszíneződés. 
Ezért, ha ezt tapasztalják, 
főzés, közvetlen fogyasztás 
céljára tárolják edényben. A 
vasoxid-pelyhek rövid idő 
alatt leülepednek, a víz za-
varossága megszűnik.

PMH 1984. febr. 25.

Zavaros a víz Érden
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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. július 20-tól július 26-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől függően, a rendezvény 
előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre!

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei  

bérbe vehetők kulturális, 
közművelődési  

alaptevékenységgel össze
egyeztethető célokra.  

Információ:  
Száraz Istvánné,  

0623365490/101.

Tisztelt Látogatók!
A művelődési központ 2015. júli-
us 6–26-ig karbantartási mun-
kálatok miatt ZÁRVA tart!

2015. július 27-től a szokott nyit-
vatartási időben szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes pihe-
nést kívánunk!
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ dolgozói

Figyelem!
Művelődési házunk augusztus 
hónapban új klubot indít:

MENYASSZONYI 
TÁRSALGÓ
Körmendy-Szomoru Kata 
menyasszony stylisttal
A Menyasszony kérdez – a 
menyasszony stylist válaszol.
Az estet Kádár Andrea smink-
mester esküvői sminkbemuta-
tója zárja.
2015. augusztus 7. péntek 17 óra

Légy tudatos és stílusos meny-
asszony! Legyen a készülődés 
élményteli! Gyere el és hall-
gasd meg Körmendy-Szomoru 
Kata menyasszony stylist 
hasznos, gyakorlatias ötleteit, 
tanácsait a ruhaválasztáshoz, 
a tökéletes esküvői cipő és ki-
egészítők kiválasztásához, a 
ruha, a smink és a frizura ösz-
szehangolásához. Tudd meg, 
mely alkattípusba tartozol, mi 
a különbség egy méretes sza-
lon és egy esküvői ruhaköl-
csönző között, hogyan készülj 
fel, mit vigyél magaddal az 
első ruhapróbára? Van kérdé-

sed? Tedd fel bátran! Hívd a 
barátnődet is!
Érdeklődés és jelentkezés: 06 
20 372 4807 vagy 19andrea73@
gmail.com

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

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
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 megtekin-
tésére jogosító teljes árú jegy 
1000 Ft, a kedvezményes jegy 

ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 
3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR 
FELHŐK FÖLDJÉN
Kércz Tibor új-zélandi termé-
szetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjtalan!

A múzeum tetőtéri előadóter
me és a kocsiszín rendezvé

nyekre bérbe vehető 
kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 0623363036.

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

Tisztelt Látogatók!
2015. augusztus 3–23. között a 
könyvtár minden részlege ZÁR-
VA tart. 2015. augusztus 24-től 
(hétfő) a szokott nyitvatartási 
időben szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes 
pihenést kívánunk!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár dolgozói
Rendezvényeinkről, a könyv tár 
szolgáltatásairól és díjszabásá-
ról érdeklődjön a fenti telefon-
számon vagy honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett IN-
GYENES a beiratkozás. Családi 
jegy váltása, érvényes diákiga-
zolvány, pedagógusigazolvány 
és nyugdí jasigazolvány is ked-
vezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos tí-
pusú anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoznak!

PROGRAMOK

Felnőtt könyvtár

KIÁLLÍTÁS
ALKOTÓ OLVASÓ KIÁLLÍTÁS-
SOROZAT
Hóvári Nikolett fotói és Hóvári 
Éva grafikái
Megtekinthető július 8. és augusztus 1. kö-
zött

PROGRAM
TEMATIKUS 
KÖNYVVÁLOGATÁS
Kosztolányi Dezső születésének 
130. évfordulója alkalmából
Megtekinthető július 8. és augusztus 1. kö-
zött
Gyermekkönyvtár

KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásaiból. Minden 
alkotót, pedagógust és családta-
got szeretettel várunk! Nyitva-
tartási időben folyamatosan.

Zenei könyvtár

KIÁLLÍTÁS

VISSZATEKINTŐ
Válogatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból – III. 
helyezettek és különdíjasok
Nyitvatartási időben folyamatosan
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
2030 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!
2030 Érd, Alsó u. 2.
www.erdigaleria.hu

JÚLIUS 20., HÉTFŐ
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Jazzland ism. 14. rész
20.00  Mintha nem otthon lennénk 

magyar dokumentumfilm 
R: Gulyás János

21.45  Közlekedés XXI. 15/3. rész 
ismeretterjesztő filmsorozat

22.15  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

JÚLIUS 21., KEDD
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 

15. rész
20.55  Örökségünk 15/3. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 15. rész
21.55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

JÚLIUS 22., SZERDA
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 16. rész
20.25  Angi Vera színes magyar 

játékfilm R: Gábor Pál

22.00  Mozgás Sportmagazin
22.30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 16. rész
20.30  Sztárportré 2. rész
21.00  Mozgás ism. Sportmagazin
21.30  Léptünk koppan ódon köve-

ken 30/1. rész színes, magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat  
R: Seregély István

22.00  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

JÚLIUS 24., PÉNTEK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Tea két személyre 16. rész
20.00  Jazzland 15. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Keménykalap és Krumpliorr 

színes, magyar ifjúsági kaland-
film, R: Bácskai Lauró István

22.40  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

JÚLIUS 25., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI.  15/4. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Életem Afrika 17/11. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.30  Angi Vera színes magyar 
játékfilm R: Gábor Pál

JÚLIUS 26., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 16. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, nemze-

tiségi, civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/4. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Keménykalap és Krumpliorr 
színes, magyar ifjúsági kaland-
film, R: Bácskai Lauró István

22.10  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város 147/2015. (VI.25.) számú 
határozatának megfelelően a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pin-
tyőke u. által határolt tömbre vonatkozóan a 233/2010. (VII. 19.) KGY. ha-
tározattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010.(VII.20.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sát készítjük elő.
A felhíváshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatási dokumentáció – melyben a 
tervmódosítás célja, és várható hatása is olvasható - a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálati Irodáján, és a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportban is 
megtekinthető.
Interneten a dokumentáció megtalálható a következő helyen: 
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod 
A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) számú hatá-
rozata szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a véleményező 
partnerek – lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szerveze-
tek, vallási közösségek – minél szélesebb körének bevonását. 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2015. július 27-ig 
nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként részt kívánnak-e venni, 
illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek a településrendezési elképzelésekkel 
kapcsolatban. 
Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a Polgárok 
Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. 
II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve. 

Érd, 2015. július 2.
 T. Mészáros András Polgármester nevében eljárva:  
 Tisztelettel: Ágó Mátyás Főépítész 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2030 Érd Alsó u. 1. • Levélcím: 2031 Pf. 31.
Telefon: /06-23/522-380 • Fax:/06-23/522-343

Honlap: www.erd.hu • E-mail: ago.matyas@erd.hu

Főépítész
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármester 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ Közművelődési szakember II. 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 
2015. október 1-jétől 2020. szeptem-
ber 30-ig-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 9. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
A fenntartó önkormányzat kulturális 
stratégiájának, közművelődési kon-
cepciójának végrehajtása, fejlesztési 
javaslatok kidolgozása; Annak biztosí-
tása, hogy a közművelődési intéz-
mény az alábbi feladatokat magas 
színvonalon ellássa: a város közműve-
lődési igényeinek felmérése, művé-
szeti értékeinek feltárása, megismer-
tetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, különös 
tekintettel a nemzetiségi kulturális 
hagyományokra; Együttműködés a 
fenntartó illetékes szervezeti egysé-
geivel; Együttműködés a város intéz-
ményeivel, a kulturális tevékenységet 
végző civil szervezetekkel, egyházak-
kal; Az ismeretszerző, az amatőr alko-
tó, művelődő közösségek tevékenysé-
gének támogatása; Öntevékeny, 
önképző tanfolyamok, képzési lehető-

ségek megszervezése; A szabadidő 
értékes, tartalmas, színvonalas eltölté-
séhez minőségi színtér biztosítása; A 
pályázatban kidolgozott vezetői 
program és a fenntartó által jóváha-
gyott közművelődési program alapján 
történő feladatellátás. Az intézmény 
rendeltetésszerű és gazdaságos 
működésének biztosítása; A munkál-
tatói jogok gyakorlása az intézmény-
ben. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú 
Város fenntartásában működő köz-
művelődési és közgyűjteményi intéz-
ményekben dolgozó közalkalmazot-
tak juttatásainak szabályairól szóló 
8/2008. (II.22.) önkormányzati rende-
let rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, 
•  közművelődési végzettség és szak-
képzettség vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga; 

•  Felsőfokú közművelődési végzett-
ségnek és szakképzettségnek, vagy a 
felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgájának megfelelő feladat-
körben legalább ötéves szakmai gya-
korlat; 

•  Kiemelkedő közművelődési tevé-
kenység; 

•  Büntetlen előélet, illetve annak ténye, 
hogy a pályázó nem áll közművelő-
dési intézményben végezhető tevé-
kenység folytatását kizáró foglalkoz-
tatástól eltiltás hatálya alatt; 

•  A beosztás ellátásához szükséges 
magyar nyelvtudás; 

•  Magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•  Szakirányú egyetemi végzettség; 
•  Intézményvezetői tapasztalat; 
•  Angol vagy német nyelvből társalgá-
si szintű nyelvtudás. 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  A végzettséget igazoló okiratok egy-
szerű másolata; 

•  A jogszabályban meghatározottak 
szerinti legalább öt év szakmai gya-
korlatot igazoló okiratok egyszerű 
másolata; 

•  Szakmai önéletrajz; 
•  A kulturális szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről, követelményei-
ről és a képzés finanszírozásáról szóló 
rendelet szerint akkreditált, állam-
háztartási és vezetési ismereteket 
nyújtó tanfolyam elvégezését tanúsí-

tó okirat egyszerű másolata, vagy az 
annak elvégzésére irányuló szándék-
nyilatkozat, illetve jogszabályi men-
tesülés esetén a mentesülés alapjául 
szolgáló okiratok egyszerű másolata; 

•  Szakmai helyzetelemzésre épülő 
vezetési program a fejlesztési elkép-
zelésekkel; 

•  Három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány; 

•  Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul; 

•  Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról. 

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja:
A beosztás legkorábban 2015. október 
1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. augusztus 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kétszeriné Perlaki 
Csilla közművelődési referens nyújt, a 
23/522-349-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármester címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 14/33635/2015, 

valamint a beosztás megnevezését: 
Közművelődési szakember II.. 

•  Elektronikus úton Körmöczi Józsefné 
részére a jkormoczi@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Pályázót a határidő lejártát követő 21 
napon belül kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott leg-
alább háromtagú, a betöltendő mun-
kakör feladatait érintően szakértelem-
mel rendelkező bizottság hallgatja 
meg. A szakértői bizottsági meghall-
gatást és véleményezést követően Érd 
MJV Önk. Köznev. és Műv. Biz. szemé-
lyesen is meghallgatja a pályázót. A 
szakértői bizottság írásba foglalt véle-
ményét mérlegelve, a Köznev. és Műv. 
Biz. javaslatára a végleges döntést Érd 
MJV KGY hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2015. szeptember 24. 
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2015. július 4.
•  Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
A pályázatot mellékletekkel együtt, 
három nyomtatott példányban és 
elektronikusan kérjük benyújtani. A 
végleges döntést Érd MJV Közgyűlése 
hozza meg a benyújtási határidőt 
követő 30 napon belül. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő 
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 

•  óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat, 

• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, 
a 06/20-3321038-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda 

címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 405/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Már-
ta részére a kincses@erd.hu e-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14. 

KIncSeS ÓVodA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda  

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 51. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. Együttmű-
ködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollé-
gákkal. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
•  felsőfokú iskolai végzettség – Legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat, 
•  Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda 

címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 408/2015, valamint a munka-
kör megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14. 

KIncSeS ÓVodA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Pedagógiai asszisztensi fel-
adatok ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, 
•  Alap szintű MS Office (irodai alkalma-

zások) 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényké-

pes szakmai önéletrajz, végzettséget 
igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038-os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 409/2015, 
valamint a munkakör megnevezését: 
pedagógiai asszisztens. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Már-
ta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14. 

KIncSeS ÓVodA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda  

pedagógiai asszisztens  
munkakör betöltésére. 

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

ÉrdiVárosfejlesztési ésSzolgáltatóKft.
ÉrdMegyei JogúVárosÖnkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokgyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete, valamint

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségekbérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozóhelyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2) önkormányzati rendelete alapján

PÁLYÁZATOTHIRDET
ÉRD,BUDAIÚT16.SZ.ALATTI INGATLANMEGHATÁROZOTTRÉSZÉNEKBÉRBEADÁSÁRA

Pályázatkiírója:ÉrdiVárosfejlesztési és Szolgáltató Kft.mint
Vagyonkezelő, 2030 Érd, Alsóu. 1.

Pályázat célja: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonát képező 22558 hrsz-ú, 1521 m2 összterületű ingat-
lanban119,29m2nagyságú terület+27,9m2nagyságú terasz
+ 43,32m2 burkolt felület, valamint 19,46m2 pinceszinten ta-
lálható tároló ellenérték fejében történő bérbeadása egyfor-
dulós, nyilvánospályázati úton.

Pályázat tárgya: ingatlan bérbeadása„éttermi, mozgó ven-
déglátóhely”működtetése céljából, mely alkalmas kulturális
rendezvényekmegtartására is.

Bérleményhasznosításának feltételei:
–pályázó vállalja, hogy a fenti ingatlanban fő tevékenység-
ként „éttermi,mozgó vendéglátóhelyet”működtet,

– kiegészítő tevékenységként „rendezvényi étkeztetés” vé-
gezhető,

– az ingatlan kialakítása alkalmas legyen kulturális rendezvé-
nyek rendszeresmegtartására,

– pályázó vállalja a bérleményben kulturális rendezvények
rendszeres szervezését ésmegtartását,

– pályázó vállalja, hogy a bérleményt – amennyiben szüksé-
gesnek ítéli – a fenti funkció ellátásához szükséges mérték-
ben, első osztályúminőségben felújítja.

A bérleti szerződés időtartama: 2015. szeptember 1-jétől
2020. augusztus 31-ig.

Az ingatlan minimális bérleti díja: 300.000 Ft + áfa/hó +
rezsiköltségek
Bérletidíjmegfizetésénekmódja:bankiátutalássalminden

hónap 5. napjáig a tárgyhónap díjának előre történő megfi-
zetésével.

Bírálati szempontok:összességében legelőnyösebb ajánlat,
amely során amegajánlott bérleti díj, a részletes szakmai tar-
talomés az üzleti terv is értékelésre kerül.

Pályázati dokumentáció átvétele: személyesen az Érdi Vá-
rosfejlesztési Kft., 2030 Érd, Budai út 7/B. III. emelet 318. szám
alatt található irodájában a pályázati dokumentáció díjának
pénztári befizetését követően átvehető
2015. 07.20-án 14.00–16.00óra között,
2015.07.21-től 07.23-ig 10.00–12.00 között, valamint 14.00–
16.00 között,
2015.07.24-én 10.00–12.00 között
2015.07.27-től 2015. 07.30-ig 10.00–12.00 között, valamint
14.00–16.00 között,
2015.07.31-én 8.00–10.00 között.

Pályázati dokumentációdíja:5000 Ft

Pályázatbenyújtásánakhatárideje:2015. július 31. 10.00
óra, a pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen ren-
delkezésre kell állniuk, a kézbesítésből származó bármine-
műkésedelemapályázó felelőssége.

Pályázat benyújtásának helye: Érdi Városfejlesztési Kft.,
2030 Érd, Budai út 7/B. III. emelet 318.

Pályázat benyújtásánakmódja: az alábbi időszakokban le-
het személyesenbenyújtani:
2015. 07.27-től 2015.07.30-ig 10.00–12.00 között, valamint
14.00–16.00 között,

2015. 07.31-én 8.00–10.00 között,
a borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan bérbevételére” „Csak az ajánlattételi határidő lejár-
takorbontható fel”

Pályázat felbontásánakhelyeés időpontja:
ÉrdiVárosfejlesztési Kft., 2030 Érd, Budai út 7/B. III. emeleti tár-
gyaló
2015. július 31. 10.00óra

Pályázatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a kiíró kép-
viselői, a kiíró általmeghívott személyek, valamint a pályázók,
illetvemeghatalmazottjaik.

Hiánypótlás:Kiíró a hiánypótlás lehetőségét nembiztosítja.

Eredményhirdetés: a pályázatok benyújtását követő 10
munkanapon belül, a pályázatban megadott e-mail címre
történőelektronikus értesítéssel.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázatok benyújtási ha-
táridejének lejártától számított 60nap.
Szerződéskötés: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon
belül.

Pályázati biztosíték:Kiíró apályázat benyújtásáhozpályáza-
ti biztosítékot nemkér.
Kiíró fenntartja a tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősé-
gét.

Kiíró fenntartjaazon jogát, hogyérvényesajánlatok
esetén isapályázatoteredménytelennényilvánítsa,
illetvevisszavonja.
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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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Mintegy háromszázan jöttek el az Érd és Környéke Horgászegyesület hét-
végi családi napjára, ahol nemcsak a horgászokat látták szívesen, hanem 
mindazokat, akik szeretik a Duna-partot, a jó zenét, a vidám társaságot, no 
meg a finom, hamisítatlan érdi halászlét. A horgászegyesület évtizedek 
óta megrendezi hagyományos nyári családi napját, nyolc éve ugyanazon 
a helyszínen: a volt téglagyár melletti területen. A vendégeket kétszáz 
liter közösen főzött halászlével várták a horgászok, és a főzőcskéző kedvű 
baráti társaságok, családok is készítettek egy-egy bográccsal.

A halat az egyesület adta 
a készülő remekművekhez, 
és a zsűrizés után díjazták is 
a legjobbakat.

– Mindenki hozza a saját 
tudományát: a bajaitól kezd-
ve a tiszaiig készül itt min-
denféle. A nagy közös kon-
dérban speciális érdi halász-
lé fő, ami attól is különleges, 
hogy minden évben a tavalyi 
verseny győztese készíti: aki 

kicsiben jót tud főzni, most 
megmutathatja, hogy megy 
nagyban is – mondta lapunk-
nak Solti Gábor, az egyesü-

let elnöke, akitől megtudtuk 
azt is, hogy összesen 120 kiló 
halat vásárolt az egyesület – 
az önkormányzat támogatá-
sával –, ebből 45 a közös nagy 
kondérba ment.

A tüzeket már délelőtt meg-
rakták; a közös mellett még 

nyolc bográcsban főtt a hallé, 
sőt, volt, ahol lecsó is készült, 
így aztán ínycsiklandó illatok 
szálltak a lekaszált füves ré-
ten az asztalok és az otthonról 
hozott pokrócok, kempingszé-
kek felett. A gyomrok korgá-
sát szerencsésen elnyomták a 
Tranzit zenekar régi slágerei 
és a gyerekek zsivaja, akik a 
Duna-parton játszottak, be-
belábalva a hűs vízbe. A hor-
gászok különféle versenyek-
kel is készültek a gyerekek-
nek (célbadobás, kötélhúzás), 
később tombolát is húztak, de: 
előbb meg kellett főzni a ha-
lászlét. Egy óra körül sorra 
kerültek fel az apró bográ-
csok a zsűriasztalra. Volt, aki 
különlegességgel készült, 
más klasszikus receptből dol-
gozott. Az egyik versenyző, 
Rátkay Gábor füstölt szalon-
nából kisütött zsírt, előre pá-
colt, fűszerezett halat, és jófé-
le vörösbort használt fel a 
halpaprikáshoz. Mint mond-
ta, négy éve már sikerült 
nyernie.

– Azóta idén neveztem elő-
ször; most is győzni jöttem – 
mondta mosolyogva.

Vén Anikó első ízben fő-
zött a Duna-parton; ő hagyo-
mányos halászlével készült. 
– A különlegességét a füst 
adja: nem gázon, hanem fán 
főzöm, az a „fűszere” a ha-
lászlének. Hozzá kell ten-
nem: az egyesülettől csodás 
tükörpontyokat kaptunk.

A zsűrinek nehéz dolga 
volt, mivel minden halászlé 
nagyon ízletesre sikerült. Az 
első helyezett a közös hallét 
készítő csapat lett, amelyik 
tavaly is elvitte a pálmát – 

így, mondhatni, címvédő lett. 
A hatalmas kondérnyi ebéd 
hamar elfogyott; volt, aki 
még repetázott is, vagy ép-
pen a baráti társaságok főzt-
jéből kóstolt.

– Minden évben itt va-
gyunk. Imádjuk a halat, no 
meg a kirándulást és a társa-
ságot is – mondta egy idős 
hölgy, aki az egyik asztalnál 
kanalazta a levesét, barátai 
pedig helyeseltek – szemmel 
láthatóan mindenki nagyon 
jól érezte magát: az idő kelle-
mesen meleg, a hallé aromás, 
a hangulat pedig igazán kitű-
nő volt. n Á. K.

Kétszáz liter halászlével várták a horgászok a vendégeket

Horgászvendégség  
a Duna-parton

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A ve-
zetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott 
feladatok ellátása az önállóan működő és 
gazdálkodó Intézményi Gondnokság, va-
lamint a hozzá rendelt önállóan működő 
intézmények vonatkozásában. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 

• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. 
§ (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban 
szerzett végzettség és emellett okleveles 
könyvvizsgálói vagy államháztartási mér-
legképes könyvelői szakképesítéssel vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel egyen-
értékű szakképesítéssel, vagy gazdasági ve-
zetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzői –, vagy 
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
(Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerin-
ti feladatok ellátásában költségvetési 
szervnél legalább ötéves igazolt szakmai 
gyakorlattal, valamint mérlegképes köny-
velői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban 
szerezett gazdasági szakképzettséggel kell 
rendelkeznie, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyta-
tása, 
• szakirányú végzettségnek megfelelő 
munkakörben legalább 3 éves szakmai 
tapasztalat, 
• magasabb vezetői beosztás ellátására szó-
ló megbízást az kaphat, aki az intézményi 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-
ban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdé-
se szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie 
kell a tevékenység ellátására jogosító enge-
déllyel, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• költségvetési intézményi gazdálkodásban 
szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, 
• KIR program ismerete 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajzot, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványt, 
• iskolai végzettséget tanúsító diploma, 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 
másolatát, 
• a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) 
másolatát, 

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 
• a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalására vonat-
kozóan. 
A beosztás betölthetőségének idő-
pontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt dr. Szabóné Matics Zsuzsanna 
nyújt, a 06-23-521-161-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 
Jogú Város Polgármestere címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14/33818/2015, valamint a beosztás meg-
nevezését: gazdasági vezető. 

• Személyesen: dr. Kertész Orsolya – sze-
mélyzeti csoportvezető, Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1. I 116. 
A pályázat elbírálásának módja, rend-
je:
A pályázatokat postai úton, a mellékletek-
kel együtt 3 nyomtatott példányban kérjük 
benyújtani. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. szeptember 15. 
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
• www.erd.hu – 2015. július 11.
• Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: 
A beosztás betöltéséről az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 
alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere dönt. A pályázókat a döntést megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének meg-
felelően létrehozott legalább 3 fős bizottság 
hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 
3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre 
szól. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. Együtt-
működő kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
•  óvodapedagógus – Legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat, 
•  Alap szintű MS Office (irodai alkalma-

zások) 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038 -os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 407/2015, 
valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14.

Kincses Óvoda 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázAtot HirDet 
Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Óvodás gyermekek nevelése, 
fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a szülők-
kel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
•  óvodapedagógus – Legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat, 
•  Alap szintű MS Office (irodai alkalma-

zások) 
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

fényképes szakmai önéletrajz, 
végzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038-os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 405/2015, 
valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Már-
ta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: Intézményvezető döntése alap-
ján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14.

Kincses Óvoda 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázAtot HirDet
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda  

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

FeLHÍvÁs
Az Érdi Idősügyi Tanács 
megbízásából, az Érdi Új
ságban induló „Szép kor
úak” című rovatba várjuk 
az érdi nyugdíjasklubok
ról szóló információkat, 
beszámolókat kirándulá
sokról, programokról, a 
klubéletről, lehetőség sze
rint fotókkal illusztrálva.
A cikkeket és fotókat 
emailben, levélben vagy 
a Szepes Gyula Művelődé
si Központ képviselőjén 
keresztül juttassák el 
Domján Károlyné részére.
cím: 2030 Érd, Deák Fe
renc utca 62.
Telefon: 0623360510
e-mail: domkar.domjan@
gmail.com

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

pályázAtot HirDet
Érd MJv intézményi Gondnokság  

gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

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

A zsűrinek nehéz dolga volt

Százhúsz kiló halból készült halászlé a horgászegyesület jóvoltából

A mulatság legalább olyan fontos volt, mint a főzés maga
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Megkezdődtek a munkálatok az M7-es Iparos úti 
lehajtójánál, és ettől a héttől forgalomtechnikai 
változásokra is számítaniuk kell az autósoknak. Az 
Interspar építkezése is hamarosan indul – a kör-
nyéken tehát nagy torlódásra lehet számítani.

Az Euroaszfalt Kft. tájékoz-
tatása alapján a Sóskúti úton 
megkezdődött a csapadékvíz-
csatorna kiépítése a Sóskúti út 
1., 3. és 5-ös számú házak előtt, 
egészen a Hegesztő utcáig. 
Ugyanekkor megkezdődtek az 
elektromosvezeték-fektetési 
munkák a Kádár utca és a Tö-
rökbálinti út között (a járda 
alá). Mivel az Iparos utcát a 
templom magasságában két 
helyen is keresztezniük kell, a 
július 20-ai héten félpályás te-
relésre kell számítani.

Lezárták az M7-es autópá-
lya lehajtóját Székesfehérvár 
irányából, jövő hétfőn pedig 
egyirányúsítják az Iparos utat 
az M7-es budapesti lehajtójától 
az M7 budapesti felhajtójáig, 
az autópályaágakkal együtt. 
Így az autópályára csak Buda-
pest irányába lehet felhajtani, 
lehajtani pedig csak Budapest 
felől tudunk.

Jövő hét közepén 
egyirányúsítják a Hegesztő 

utcát (az Aszfaltozó utcától a 
Sóskúti útig), és az Aszfaltozó 
utca egy rövid szakaszát (a 
Hegesztőtől az Iparos utca 
felé) lezárják – tájékoztatott a 
kivitelező.

Télre már  
aszfaltoznak

Az építkezésnek körülbelül 
egy hónapja meg kellett volna 
kezdődnie, ám a különböző ha-
tósági eljárások miatt pár he-
tet csúszott a kivitelező – 
mondta lapunknak Bács Ist-
ván alpolgármester (Fidesz–
KDNP), hangsúlyozva: a befe-
jezés határideje ettől függetle-
nül nem változik.

– A határidő szűkös, ami ne-
künk szerencse, hiszen gyor-
san befejezik majd az építke-
zést. Novemberre, azaz a téli 
szezonra olyan állapotba hoz-
zák az érintett utakat – záró 
aszfaltréteget raknak le –, 

hogy a hideg időszakban is le-
hessen rendesen közlekedni.  
Mindenkitől megértést és tü-
relmet kérünk; húsz éve vá-
runk erre az építkezésre, ami 
minden bizonnyal hatalmas 
torlódással, sok nehézséggel 
jár majd – jegyezte meg Bács 
István, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: az Interspar 
építkezése is hamarosan meg-
kezdődik, amit nagyon várnak 
ugyan a környéken élők, ám a 
közlekedést tovább nehezíti 
majd.

Vállalkozók, óvoda is 
nehéz helyzetben

A környéken megtelepedett 
vállalkozások életét is befolyá-
solják, illetve megnehezítik a 
munkálatok. A Sóskúti út 1. 
szám alatti pizzéria tulajdono-
sa lapunknak elmondta: nagy 
a zaj és a piszok, ami elriaszt-
hatja a vendégeket, ráadásul 
az épület előtt felbontják az 
úttestet, így nehéz lesz megkö-
zelíteni a bejáratot. A kivitele-
ző és a pizzéria között folya-
matos az egyeztetés, keresik a 
megoldást, hogy az építkezés 
is folyhasson, és a vállalkozás 
se lehetetlenüljön el. – Próbál-

juk közelíteni az állásponto-
kat, majd meglátjuk, hogy ala-
kul a dolog – zárta szavait a 
tulajdonos. 

A Bem téri óvoda sincs köny-
nyű helyzetben, hiszen a forga-
lomkorlátozások, -terelések az 
udvar tőszomszédságában 
zajlanak. Ez most nem jelent 
gondot, ugyanis őszig a 
tusculanumi óvodába költöz-
tették a gyerekeket. Kérdés, 
hogy ősztől mi lesz, amikor 
újra több száz gyermek jár 
majd ide.

Egy május végi lakossági 
fórumon a szülők kérték, hogy 
az óvoda Hegesztő utca felé 
néző részét (ahol ideiglenes 
buszmegállót alakítanak 
majd ki) védjék meg a por- és 
füstártalomtól; a kivitelező 
közölte, hogy a kérést figye-
lembe veszik, és igyekeznek 
megoldást találni. Mint Bács 
István alpolgármestertől 
megtudtuk, plexi védőfalat 
szerelnek majd fel az érintett 
részeken. 

n ÁdÁm Katalin

„A miniszterelnök látogatá-
sa után” címmel tartott sajtó-
tájékoztatót az érdi közgyűlés 
baloldali frakciója. Üdvözölték 
a fejlesztésre szánt pénzeket, 
de hiányolják a konkrétumo-
kat. 

Szűcs Gábor (MSZP) azzal 
kezdte, hogy igen pozitívan ér-
tékelik a miniszterelnök érdi 
látogatását, mert óriási ered-
mény a település számára, 
hogy öt esztendőn keresztül, 
évente 8 milliárd forint érkezik 
majd a város fejlesztésére. Ők 
is egyetértenek azzal, hogy az 
elsődleges feladatok egyike az 
új munkahelyek létrehozása, 
mert ez magával hozza a gaz-
dasági fejlődést, ami által való-
di és élhető várossá válhat te-
lepülésünk. A politikus hiá-
nyolta viszont, hogy egyetlen 
szó sem esett a korábban so-
kat emlegetett kórház építésé-
ről, amire ennek a 200 ezer 
lelket számláló régiónak sze-
rinte óriási szüksége lenne. 
Azt is kifogásolta, hogy sem a 
tárgyalások előtt, de még a kö-
zös sajtótájékoztatón sem 
hangzott el konkrétan, tétele-
sen felsorolva, melyek lesznek 

azok a fejlesztések, amelyekre 
a város egész biztosan forrást 
kap az állami költségvetésből. 
– Ami nem ajándék, hanem az 
adófizetők pénze – tette hozzá 
Szűcs Gábor, aki aggódik 
amiatt, hogy mivel ez a 40 mil-
liárd forint nem egy elkülöní-
tett összeg, félő, hogy a megyei 
jogú városoknak majd verse-

nyezniük kell egymással, és az 
jut pénzhez, amelyik előbb be-
nyújtja a kész terveket. Ezért 
– vélte a képviselő – roppant 
fontos, hogy minél előbb hoz-
zálássanak az előkészületek-
hez. 

Havasi Márta (DK) elsősor-
ban azt hiányolta, hogy a vá-
ros kulturális élete feltételeiről 
egy szó sem esett, pedig ehhez 

is helyben kell megteremteni 
az infrastruktúrát. Városunk-
nak továbbra is szüksége van 
korszerű, 21. századi könyv-
tárra, kő- és szabadtéri szín-
házra, de arra is, hogy a gyere-
keink járhassanak moziba, le-
gyen az érdi művészeknek 
méltó kiállítóterme, a zené-
szeknek meg hangversenyter-
me – mondta.

Csornainé Romhányi Ju-
dit (Együtt–PM) szerint megfe-
lelő közösségi terekre is szük-
ségük van az érdieknek, bár 
ezekről sem esett szó a minisz-
terelnök és polgármester közös 
sajtótájékoztatóján. Nincs kor-
szerű kultúrházunk sem, de 
hiányzik még a strand és a 
Duna adta lehetőségeket is ki 
kellene használni: például Du-
na-korzót építeni – vélekedett. 

A baloldali önkormányzati 
képviselők úgy vélték, az álta-
luk felsoroltak is jelentősen ja-
vítanák a lakosok életminősé-
gét, nem beszélve az utak és 
járdák megépítéséről, a közös-
ségi közlekedés megoldásáról, 
valmint játszóterek és parkok 
kialakításáról. 

n BE

Szépül a könyvtár bejárata

Több száz millió forintos kárt okozott a szerdai vihar 
Érden magáningatlanokon és közintézményekben 
egyaránt. Sok helyen a tetőket is megbontotta szél, 
az áramszolgáltatás helyenként napokig szüne-
telt. A katasztrófavédők még mindig dolgoznak a 
kárelhárításon. Az önkormányzat segítséget nyújt a 
rászorulóknak. 

Ítéletidő – nem véletlenül ne-
vezzük így azt a vihart, ame-
lyet megélve olyan érzésünk 
van, mintha egyszerre szakad-
na le az ég, és a vele együtt ér-
kező kíméletlen szélvihar ké-
pes lenne mindent elpusztítani, 
ami az útjába kerül. Sok min-
dent el is pusztított, az áram-
szolgáltatás is több helyen na-
pokig akadozott.

Szerda kora délután még 
csaknem 40 fokos volt a hőség, 
majd az előre jelzett időben, 
délután fél öt óra tájban Érdre 
is megérkezett a vihar. Noha a 
meteorológusok figyelmeztet-
tek erejére, arra nemigen szá-

mított senki, hogy az orkán 
erejű széllel érkező vihar olyan 
hatalmas pusztítást hagy majd 
maga mögött, hogy a károkat a 
folyamatosan szolgálatot telje-
sítő katasztrófaelhárítók még 
napok múltán sem lesznek ké-
pesek maradéktalanul felszá-
molni.

A legtöbb káresemény Park-
városban történt, ahol nem-
csak a magas fákat törte derék-
ba, esetenként csavarta ki tö-
vestől a szél, hanem rengeteg 
ház tetőszerkezetét is megbon-
totta: cserepek, palatetők, zsin-
delyek darabjai repültek szer-

teszét, ablakokat tört be a vi-
har. Villanyoszlopok is kidől-
tek, leszakítva az elektromos 
és telefonvezetékeket. 

Azonnal 
megkezdődött  
a mentés

Incze József, az Érdi Közte-
rület-fenntartó Intézmény ügy-
vetője még hétfőn is arról szá-
molt be lapunknak, hogy ko-
rántsem fejezték be a vihar 
okozta romok eltakarítását, to-
vábbra is rengeteg gally, na-
gyobb faág, derékba tört vagy 

tövestől kidöntött fa vár össze-
gyűjtésre és elszállításra, első-
sorban a Tárnoki út feletti, va-
lamint az M7-esen túli terüle-
ten. Napok óta 50–60 fős csapat 
dolgozik megfeszített erőkkel a 
közterületeken. Még a hétvé-
gén sem volt leállás. Az apróbb 
ágakat ledarálják és komposz-
táláshoz használják majd fel, a 
vastagabb fatörzseket pedig az 
ÉKFI telephelyére szállítják, 
amivel télen megoldják a telep-
hely fűtését. A vihar által lebon-
tott tetők közül azonban csak 
az önkormányzati épületek ja-
vítását tudták megoldani, mert 

a magánszemélyek kárelhárí-
tása nem a város feladata – tet-
te hozzá az igazgató.

A tűzoltók már szerdán este 
nagy erőkkel hozzáláttak a 
mentéshez, a károk elhárításá-
hoz. A kidőlt fák sok helyen gá-
tolták a közlekedést, a lesza-
kadt vezetékek pedig több vá-
rosrészben is áramkimaradást 
okoztak, ami – a folyamatos 
munka ellenére – több helyen 
napokig eltartott.

Az ELMŰ szakemberei velük 
párhuzamosan folyamatosan 
dolgoztak. Azon fogyasztók-
nak, akiknél a szolgáltatás 
több mint 24 órája szünetelt, a 
társaság egyszeri, 5000 forint 
jóváírást ajánlott fel. Komoly 
gondot jelentettek a megbontott 
tetők: hiába állították helyre a 
kidőlt villanyoszlopok miatti 
szakaszhibákat, ahol nincs 
hova visszakötni a tetőből ki-
szakadt vezetéket, ott a helyre-
állításig nem lehet visszakötni 
az áramot.

Rózsa Gábor, az Érdi Tűzol-
tóság parancsnoka elmondta, 
hogy szerdán több mint száz 
tűzoltó huszonnégy járművel 
sietett a lakosság segítségére. 
Többek között a Lea Anyaott-
hon tetejét is megbontotta a 
szél, ahonnan ki kellett telepí-
teni a lakókat. Rengeteg utcá-
ban nehézkes volt a haladás az 
úton hömpölygő víz és a nem 
működő jelzőlámpák miatt is.

Azóta is több tűzoltóautóval 
járják a várost, még mindig fo-
lyamatos a kármentesítés. A 
környező települések tűzoltói is 
besegítettek munkájukba, hi-
szen még a hétvégén is százá-
val vártak károsultak rájuk: 
összesen több mint 650 esetet 
jelentettek be. A tűzoltópa-
rancsnok egyben a lakosság 
türelmét is kérte, megerősítve: 
mindenkihez kimennek, aki 
bejelentést tett. A parancsnok 
kiemelte: a tűzoltók csak akkor 
avatkozhatnak be, ha veszély-
helyzet áll fenn, egyéb esetek-
ben a lakóknak maguknak kell 
gondoskodniuk a gallyak, fa-
ágak, törmelékek eltakarításá-
ról. A tűzoltók ugyanakkor az 
elektromos művek és a tele-
kommunikációs társaságok 
szakembereivel együtt dolgoz-
tak a megrongálódott vezeté-
kek helyreállításán is. Nem 
rajtuk, hanem a pusztítás mér-
tékén múlott, hogy Parkváros 
egy részén két-három napig is 
eltartott, amíg helyreálltak a 
vezetékes szolgáltatások, azaz 
visszakapcsolták az áramot, 
újra működött a telefon- és in-
ternetkapcsolat – tette hozzá. 

Önkormányzati  
támogatás  
a vis maior alapból

Simó Károly (Fidesz–
KDNP) alpolgármestertől meg-
tudtuk: az önkormányzat az 
úgynevezett vis maior alapból 
támogatást nyújthat a károsult 
lakosoknak, de ennek igénybe-
vételéhez bejelentést kell tenni-
ük a Polgármesteri Hivatalban. 
Hozzátette: tekintettel arra, 
hogy az ítéletidő számos ingat-
lanban óriási károkat okozott, 
ami miatt sokan kilátástalan 
helyzetbe kerültek, esetleg 
emiatt megoldatlan a lakhatá-
suk, az önkormányzat termé-
szetesen a törvényi előírások-
nak megfelelően kész anyagi 
támogatást is nyújtani mind-
azoknak, akik erre rászorul-
nak. A szociális iroda rendkí-
vüli ügyeletet is tartott, hogy 
megfelelően tájékoztathassák 
a lakosságot, milyen formában 
igényelhetnek támogatást a 
károk enyhítéséhez.

Ilyen esetekben egyrészt – a 
szociális rendeletnek megfele-
lően – igényelhető a gyorsse-
gély, másrészt lehet kérni a vis 
maior alapból is támogatást. 
Utóbbival ugyan jelentősebb 
összeghez lehet hozzájutni, de 
jóval szigorúbb feltételekkel ve-

hető igénybe. Simó Károly 
hangsúlyozta: mindenképpen 
kérjen segítséget, aki rászorul, 
de azt fontos tisztázni, hogy az 
önkormányzat az adófizetők 
pénzét nem költheti magánhá-
zak javítására, még egy ekkora 
pusztítást végző vihar után 
sem.

A biztosítók alig 
győzték fogadni  
a kárbejelentéseket

Csak azok bízhatnak jelen-
tős káraik enyhítésében, akik-
nek volt érvényes lakásbiztosí-
tásuk. A Magyar Biztosítók 
Szövetsége már a csütörtök 
délutáni összesítés után több 
mint ötezer kárbejelentést 
jegyzett, és az összesített kár-
érték már akkor meghaladta a 
hétszázmillió forintot. A beje-
lentések száma azonban óráról 
órára nőtt. Sok az egyenként 
millió forintot is meghaladó 
kár. Mint kiderült, kiemelten 
sok kárt jelentettek Érd és Szé-
kesfehérvár térségéből. A meg-
bontott és tönkretett tetőszer-
kezeteken kívül számos eset-
ben a kidőlt fák, letört ágak 
gépjárművekben és más va-
gyontárgyakban is jelentős 
kárt okoztak. 

n BÁlint Edit

Százával megbontott háztetők, tövestől kicsavart fák, kidőlt villanyoszlopok

Hatalmas károkat okozott Érden a múlt szerdai ítéletidő

Sérültek vannak, halálos áldozat nincs
Szerencsére emberi életben nem tett kárt a szerdai ítélet-
idő, de a baleseti sebészeten találkoztunk olyan sérülttel, aki 
a vihar miatt szerzett sebesülést. Még erősen zuhogott az 
eső, tombolt a szél, amikor egy középkorú férfi vérző karú 
fiát hozta az érdi szakrendelőbe. Amikor látták, hogy köze-
leg a vihar, besiettek a házba, hogy becsukják az ablakokat, 
de a huzat visszacsapta az ablakszárnyat, és az eltört üveg 
alaposan bevágta a fiú karját – mesélte a férfi, aki arról is 
beszámolt, hogy a rendelő felé tartva tapasztalta: minden 
második-harmadik házról levitt valamit az orkán erejű szél.
A Kádár utcában özvegy Kiss Ferencné, aki egy társasház lakója, 
arra panaszkodott: három napig vártak az életveszély elhárítá-
sára, addig nem mehettek fel a hálószobájukba, kénytelenek 
voltak a földön aludni. Ők maguk nem hívhattak szakembert, 
mert előbb az életveszélyes állapotok megszüntetésére vártak.

Elviszik a kidőlt fákat  
Az érdi önkormányzat közölte: amennyiben a viharban saját 
tulajdonú ingatlanon belül zöldhulladék keletkezett (letört 
ágak, kidőlt fák), ezeket 1 méteres darabokra vágva kitehe-
tik az ingatlan elé, és azt az ÉKFI folyamatosan elszállítja.

A Földrajzi Múzeum kertjének öreg fáit sem kímélte a szélvihar

Sok helyen a kerítést, a háztetőt a rá dőlő fa tette tönkre

A vén platánfa remek hűvöst ad nyáron, és ékesíti is a könyvtá-
rat, de a hosszú évek alatt a gyökerei megrongálták a terasz 
betonburkolatát. Akadálymentesítésre is szükség van a lépcső-
nél. A nyári szünetben új burkolatot kap a bejárat.

Hiányolják a kórház tervét a baloldali képviselők

Az ellenzéki frakció is pozitívan 
értékeli a kormány támogatását

Noha a kezdés csúszott, a befejezés határideje ugyanaz marad

Elkezdődött az építkezés a Bem téren és környékén

Ez nem viharkár: épületeket bontanak és közműveket fektetnek 
a buszforduló helyén

Helyreigazítás
Előző lapszámunk 17. oldalán a „Kortalan Színpad a 

Szepesben” című összeállításunkban kétszer is helyte-
lenül szerepeltettük az egyik fellépő, Mendre László 
nevét, aki ráadásul nem az Érdi Viking Shadows formá-
ció tagja. Ezúton elnézést kérünk.
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Július 26. és augusztus 1. között Grúzia fővárosa, 
Tbiliszi ad otthont az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválnak, ahol az Érdi Úszó Sport Kft. verseny-
zői közül ketten, Milák Kristóf és Barócsai Petra is 
megméretik magukat.

Még sosem volt ilyen távol 
otthonától Milák Kristóf és 
Barócsai Petra sem, akik 
Sós Dániellel és Tekauer 
Márkkal ellentétben most 

nem kapnak edzői segítsé-
get, hiszen a bakui Európa 
Játékokon ott volt mellettük 
edzőjük, Selmeci Attila is, 
míg Tbilisziben Milák és 
Barócsai a válogatott edzői-
vel készül majd.

Milák Kristóf kellően opti-
mista és céltudatos verseny-
ző: úgy fogalmazott, hogy 
100 méteres pillangóúszás-
ban szeretne dobogón végez-

ni, míg 200 méter hátúszás-
ban döntőbe kerülni, így 
nagy feladatok állnak előtte, 
mert a mostani olimpiai fesz-
tivál nagyban eltér a hazai 
versenyektől. Milák Kristóf 
egyébként 2006-ban, még 
óvodásként kezdett el úszni 
édesanyja kérésére, aztán 
Egerszegi Klárához került, 
aki már igazi úszót faragott 
belőle.

Arra a kérdésre, hogy 
van-e példaképe, Milák igen 
magabiztosan annyit felelt: 
– Soha nem tartottam senkit 
példaképnek. Inkább én sze-
retnék valakinek a példaké-
pe lenni. Edzőim szerint ha 
így haladok tovább, akkor 
2020-ban a tokiói olimpián 
részt tudok venni és jó helye-
zéseket tudok elérni – tette 
hozzá.

Barócsai Petra is két 
számban indul, 800 méter 
gyorson és 100 méter pillan-
gón. Előbbiben nem is olyan 
régen hihetetlen egyéni csú-
csot úszott az országos 
vidék bajnokságon, Kecske-
méten, hiszen 9:06-os idővel 
nevezték, de 8:54.46-nál érte 
a falat. Ez a tizenkét másod-
perc kimagasló eredmény, 

ám ő – amint mondta – ezt a 
csúcsot is szeretné maga mö-
gött hagyni Tbilisziben, míg 
utóbbi számban szeretne do-
bogóra állni.

Barócsainak nincs egy-
szerű dolga, hiszen jobbára a 
fiúkat kell megelőznie edzé-
sen, vagy legalább tartani 
velük a lépést, de elmondta, 
hogy szeret itt lenni, és ez 
még nagyobb motiváló ténye-
ző. Az úszólánynak fontos 
volt, hogy megnézze az euró-
pai ranglistát, amelyből azt a 
következtetést vonta le, hogy 
vannak erős versenyzők, de 
nem verhetetlenek. Barócsai 
valamivel később kezdett 
úszni, mint Milák, ő „csak” 
nyolc éve csinálja verseny-
szerűen. Neki már van példa-
képe, nem is akárki, hiszen 
Hosszú Katinka, a 2014-es 
évben a világ legjobb úszónő-
jének választott versenyző 

az (nem sorolnánk fel Hosszú 
Katinka eredménylistáját, 
mert nem maradna hely az 
újságban – a szerk.). Hasonló 
edzésmódszert is alkalmaz-
nak az edzők Barócsai Pet-

rával, hiszen eleinte az álló-
képesség-terhelés volt a lé-
nyeg, aztán nagyon belejött 
az érdi úszólány, és akár ez 
is a siker kulcsa lehet.

n Domonkos Bálint

Sós Dániel és Tekauer Márk után újabb érdi úszók szerepelnek világversenyen

Példaképnek készülnek az olimpiára

Milák Kristóf

Barócsai Petra

Csulák Lia

Csak így tovább!
Két arany-, két ezüst-, há-
rom bronzérem és egy ne-
gyedik hely – mindez egy 
versenyzőtől. Az Érdi Úszó 
Sport Kft. ifjú reménysége, 
Csulák Lia a IV. Országos 
Delfin Bajnokságon vett 
részt Hódmezővásárhe-
lyen, ahol egészen kima-
gasló eredményt ért el a 
hét megszerzett éremmel, 
hiszen a még csak tízéves 

úszó 200 méter gyorson és 
200 méter háton első, 200 
méter vegyesen és 50 mé-
ter háton második, 100 mé-
ter gyorson, 50 méter és 
100 méter pillangón har-
madik lett, míg 100 méter 
háton éppen lecsúszott a 
dobogóról, de irigylésre 
méltó, hogy nyolc számban 
elindulva is ilyen eredmé-
nyeket mutat fel valaki.

Itt a nyár, amely a sport vi-
lágában egyet jelent azzal, 
hogy az év közben teremben 
űzött sportágak nagy részé-
vel a strandon is összefutha-
tunk. Olyanokkal is, amelyek 
komoly meglepetést okoznak 
a vízparton.

Érd kiváló sportolói közül 
már beszámoltunk a strand-
röplabdások és strandkézi-
labdázók (lásd a szemközti 
oldalon) remek eredményei-
ről, ám az egyik legsikere-
sebb érdi sportág, a birkózás 
strandváltozatával még adó-
sok vagyunk. 

Lemák Diána és Molnár 
Tamás is aranyérmet szer-
zett a Junior- és Felnőtt 
Strandbirkózó Országos Baj-
nokságon, és az Érdi Sparta-

cus tovább halmozza az ér-
meket, hiszen az elmúlt he-
tekben is csak néhány napra 
állt meg a munka.

Alighogy véget ért a szezon 
első fele, csak egy kis pihenőt 
kaptak az érdi birkózók, és 
már kezdődött is Dunaszer-
dahelyen a hagyományos 
Csallóközi Nagydíj. A kedve-
zőtlen korosztály- és súly-
csoport-bontás, és az alkal-
matlan időpont miatt csak 
két érdi mérette meg magát, 
ám ők nem vallottak szé-
gyent: Kovács Bence 55 kilo-
grammosként vágott neki a 
66 kilogrammosok versenyé-
nek, ezért kiemelkedően 
nagy eredmény volt tőle, 
hogy ekkora hátránnyal in-
dulva is az ötödik helyet sze-

rezte meg, míg Ferenczi Ad
rián junior korúként bizonyí-
tott eredményesen a felnőt-
tek között, hiszen 84 kilo-
grammban a dobogó legalsó 
fokára állhatott.

A strandbirkózás ez évi 
első versenyét a tatabányai 
Gyémánt Fürdő homokos fo-
cipályáján rendezték, ahol ti-
zenegy érdi birkózó közül 
nyolcan érmet szereztek. A 
strandbirkózásban 3–4 súly-
csoport van, így a verseny 
nehezebb volt, mint a hagyo-
mányos birkózásé, hiszen az 
ellenfelek között sokkal na-
gyobb lehetett a súlyok közöt-
ti eltérés, amit nem könnyű 
áthidalni. Tar Mihály nevelt-
jei azonban szó szerint lebir-
kózták ezt az akadályt, mivel 
a junior és felnőtt országos 
bajnokságon két arany-, há-
rom ezüst-, három bronzér-
met, valamint két ötödik, 

pontszerző helyet értek el a 
Spartacus birkózói. Lemák 
Diána a felnőtteknél 60 kilo-
grammban, míg Molnár Ta-
más a juniorok 90 kilogram-
mos kategóriájában lett első, 
de mellettük Ferenczi Adrián 
(90 kg) a junioroknál és a fel-
nőtteknél is bezsebelt két 
ezüstérmet, a korosztályo-
soknál éppen csapattársát, 

Lajsz Dominikot megelőzve, 
de Kovács Bence is bizonyí-
tott, és Ferenczihez hasonló-
an mindkét korosztályban 
dobogóra állhatott, igaz, neki 
„csak” két bronz jutott.

A kadet gálaversenyen 60 
kilogrammban Berta Mike 
aranyérmet, 70 kg-ban Végh 
Richárd bronzérmet szer-
zett. n t.m. – D.B.

Mindenki a strandon

Tar Mihály neveltjei minden akadályt lebirkóztak 

Már beszámoltunk róla, hogy Braun Laura 
Csenge nem is oly rég a magyar U19-es női 
strandkézilabda-válogatott tagjaként, 15 évesen 
megnyerte spanyolországi Lloret de Marban 
zajló Európa-bajnokságot, de ekkor még nem 
volt vége az érdiek menetelésének, hiszen az 
ÉRD női kézilabdacsapatába szerződő Fekete 
Bozsana már a felnőttek között ismételte meg 
ezt a produkciót. 

Címvédőként, így esélyes-
ként utazott Spanyolország-
ba a női strandkézilabda-vá-
logatott a Lloret de Marban 
zajló kontinensviadalra, 

ahol a csoportkörben az oro-
szokat, olaszokat, lengyele-
ket, svájciakat, szerbeket és 
németeket megelőzve, öt 
győzelemmel és egy vereség-

gel csoportjuk élén végeztek 
a mieink. A középdöntőben 
egyszer kikaptak a házigaz-
da spanyoloktól, de az ola-
szokat (a csoportkörből to-
vábbvitt győzelemmel) és az 
ukránokat megelőzve to-
vábbjutottak a negyeddöntő-
be, ahol aztán az oroszoktól 
revánsot vettek a csoport-
ban elszenvedett vereségért. 

Az elődöntőben ismét azo-
kat az olaszokat győzték le a 
magyarok, akiket már a cso-
portkörben is sikerült meg-
verni, így a döntőben érde-
kes módon a sportág egyik 
fellegvárának számító Nor-
végiával került szembe a 
magyar válogatott, és a finá-
léban Fekete Bozsana – akit 
2014-ben és 2015-ben is ha-
zánk legjobb játékosának 
választottak – tizenhat pon-
tot szerzett. A csapat vezér-
egyénisége volt, hiszen 17:16, 
17:18, 9:8-as magyar győze-
lem született, azaz a magya-
rok összesen 43 pontjának 

több mint negyedét Fekete 
szerezte, aki egyébként a 
kontinensviadalon 95 pontot 
szerzett, ami meccsenként 
8,64-es átlagnak felel meg, 
és a góllövőlista tizenegye-
dik helyén végzett. 

Szabó Edina Fekete 
Bozsanával kapcsolatban úgy 
fogalmazott a csapat bemuta-
tóedzését követő sajtótájékoz-

tatón: – Régóta figyeljük őt, 
motoszkált a fejünkben, hogy 
ő a világ legjobb strandkézi-
labdázója. Az ÉRD most lehe-
tőséget ad neki, hogy bizo-
nyítson teremben is. Hihetet-
lenül jó képességű játékos, 
sokat várunk tőle. Nagyot ug-
rik, gyors, mint a villám, jó 
koordinációval rendelkezik. 

n Domonkos Bálint 

Nemrég az Érd Aréna 
adott otthont az V. 
Hungarian Open szinkron-
úszó bajnokság-
nak, melyen kilenc 
nemzet képviseltet-
te magát, ám a H2O 
SE toronymagasan 
nyerte az összesí-
tett versenyt.

Rendkívül nagy 
volt az érdeklődés 
Érd Aréna uszodá-
jában, hiszen ötö-
dik alkalommal 
rendezték meg a 
nyílt magyar szink-
ronúszó viadalt, 
melyen orosz, máltai, svéd, 
cseh, szlovák, belga, oszt-
rák és finn versenyzők is 
medencébe ugrottak, ter-
mészetesen a magyarok 
mellett. A  szinkronúszás 
talán nem tartozik a leg-
közönség csalogatóbb sport-
ágak közé, mégis 21 szám-
ban állt rajthoz négy kor-
osztály majd’ háromszáz 
versenyzője (U12, U15, juni-
or és szenior) egyéni, páros, 
csapat, szabadprogram és 
kötelező gyakorlat verse-
nyein. Volt egy új szám is, 
qmelynek csak egy indulója 
volt, de mindenképp meg 
kell említeni, hiszen a szlo-
vák Solymosy Jozef és 

Solymosyová Szilvia ve-
gyes párosban indult el a 
legfiatalabbaknál. Nincs 

egy éve, hogy világszinten 
is elkezdték terjeszteni a 
férfi szinkronúszást is.

A hagyományos verse-
nyeken az U12-es korosz-
tályt „kisajátították” a H2O 
SE növendékei, hiszen Sza
bó Anna az egyénit és a kö-
telezőt is megnyerte, míg 
párosban, csapatban és a 
kombinációs versenyben is 
a H2O hozta el az aranyér-
met. 

Az U15-ösök között már 
nem volt ekkora egyedura-
lom, bár a Medúza 21 SE 
versenyzője, Szabó Veron
ka a kötelezőt és az egyénit 
is megnyerte, míg párosban 
oldalán Kézdi Fannival lett 

első, valamint a csapatver-
senyen a BVSC-Zugló mö-
gött a második helyen vé-

geztek a medúzák. 
A csapatversenyt a 
tizenöt évnél fiata-
labbaknál a szlová-
kok nyerték meg.

Az előbb említett 
Szabó Veronka nem 
állt le, hiszen a ju-
niorok között a kö-
telezőt megnyerte, 
de a H2O SE lányai 
sem adták olcsón 
mag ukat, mivel 
egyéniben Fodor 
Adél, csapatban né-

hány HUVKSE-ssel kiegé-
szülve ugyancsak a víz, 
vagyis a H2O lett az arany-
érmes, csak a kombináció-
ban maradtak alul a BVSC-
vel szemben.

A felnőtt mezőny volt egy-
értelműen a legösszetet-
tebb, hiszen az orosz Ma
rina Goliadkinya egyéni-
ben és kötelezőben szerzett 
aranya mellett a másik há-
rom számban a PSN/Orka 
SE duója kötelezőben és 
szabadprog ramban, a 
BVSC pedig a csapatverse-
nyen végzett az élen. (Ké-
pünk egy korábbi verse-
nyen készült.)

 n Domonkos Bálint

A harmadik helyen vég-
zett a magyar női párbajtőr-
csapat a kerekesszékes ví-
vók varsói világ kupa ver-
senyén.

Dani Gyöngyi, Veres Ama
rilla és Jurák Andrea az érdi 
Krajnyák Zsuzsannával ki-
egészülve nyolc válogatott kö-
zött lett harmadik a Varsóban 
rendezett kerekesszékes vi-
lágkupadöntőn, ahol a ma-
gyarokat az oroszok és a 
hongkongiak előzték meg, és 

a mieink nagyszerűen szere-
peltek, hiszen két arany-, két 
ezüst- és két bronzéremmel 
zárták a lengyel fővárosban 
rendezett viadalt. 

Ez fontos állomása a riói 
paralimpiai kvalifikációs 
sorozatnak, és az érdi Kraj-
nyák Zsuzsannának is min-
den esélye megvan, hogy ott 
legyen, hiszen az A kategóri-
ás tőrözők versenyét meg-
nyerte Varsóban.

n DB

A legjobbak között a legjobb

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége elfogadta a szak-
mai és versenybizottság előterjesztését a 2015–2016-os sze-
zon NB I-es, NB I/B-s és NB II-es bajnoki besorolásairól. A női 
NB I-ben továbbra is 12 csapat indul: FTC-Rail Cargo Hunga-
ria, Győri Audi ETO KC, ÉRD, Dunaújvárosi KKA, Siófok KC-
Galerius Fürdő, Fehérvár KC, DVSC-TVP-Aquaticum, Eubility 
Group-Békéscsabai ENKSE, Ipress Center-Vác, Mosonma-
gyaróvári KCSE, Budaörs KS, MTK Budapest.

Amikor a víz tarol

Az Érd Aréna kedvelt helyszíne a szinkronúszóknak

Fekete Bozsana

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség elkészítette a női és 
férfi kézi labda NB I 
2015/2016-os szezonjára vo-
natkozó sorsolását. A női ké-
zilabda NB I lebonyolítása 
megváltozik, így a rájátszás-
ba az alapszakasz 1–8. he-
lyén végző csapat jut be, ahol 
a negyeddöntőben az alap-
szakasz 1. helyezettje a 8. 
helyezettel, a 2. helyezett a 
7.-kel, a 3. a 6. helyezettel, a 
4. pedig az 5. helyezettel ta-
lálkozik kuparendszerben, 
oda-visszavágó alapon. A 
győztes csapatok az elődön-
tőben, a negyeddöntők vesz-
tesei az 5–8. helyért szintén 

oda-visszavágó alapon ját-
szanak egymás ellen kupa-
szabályok szerint, és a baj-
noki döntőben és helyosztó-
kon (3., 5. és 7. helyért) szin-
tén oda-visszavágó alapon 
döntik el a csapatok a helye-
zések sorsát. A felsőházi rá-
játszásban az alapszakasz-
ban jobb helyen végzett csa-
patok az első mérkőzések 
pályaválasztói. A 9–12. he-
lyért a csapatok az alsóház-
ban (egymás elleni eredmé-
nyeik továbbvitelével) hat-
fordulós rájátszásban döntik 
el a bajnoki helyezések sor-
sát. Szeptember 2-án az ÉRD 
a Vácot fogadja.

Varsóból hozza az aranyérmet

A Vác ellen kezdünk
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Nem győzött hálálkodni a múlt héten az a fiatal 
anyuka, aki épp a parkvárosi orvosi rendelőbe 
vitte volna a két és fél éves kisfiát, de kanyarodás 
közben azt észlelte, hogy a háta mögött egy 
gépkocsi az árokba hajt. Kiderült: az utána haladó 
rendőrautó vezetője csak úgy tudta elkerülni a 
vele való ütközést, hogy hirtelen elfordította a 
kormányt.  

– Bele sem merek gondolni, 
mi történt volna, ha hátulról 
az autónkba csapódik a mö-
göttem haladó rendőrautó, 
hiszen ott ült a hátsó ülé-
sen a kétéves kisfiam! – 
nyilatkozta az Érdi FM-
nek Vincze Erika, a bal-
esettől megmenekülő, fia-
tal érdi édesanya. 

Július 6-án az óvodában 
felvette gyermekét, mert 
azzal hívták fel: a gyerek 
bárányhimlőgyanús. A 
Bajcsy-Zsilinszky úti gyer-
mekrendelőbe indult a pi-
civel, és éppen balra ka-
nyarodott volna a rendelő-
nél, de a szembejövő forga-
lom miatt meg kellett áll-
nia. Pár pillanat múltán 
észlelte, hogy a mögötte 
haladó rendőrautó kike-
rülte, és egy oszlopot ki-
döntve az árokba borult. A 
rendőrautóban két rendőrnő 
ült. A közeli rendelő munka-

társai azonnal a segítségükre 
siettek, egyiküket gyorsan 
kimentették a járműből, a má-

sik egyenruhást viszont nehe-
zebb volt kiszállítani, mert 
megsérült. Később mentő is 

érkezett, és a helyszínen ellát-
ták a sérülteket. Szerencsére 
súlyos sérülések nélkül úsz-
ták meg a balesetet, ami – Eri-
ka elmondása szerint – való-
jában a mögötte haladó rend-
őrautó fékhibája miatt követ-
kezett be. 

Az árokban landoló kocsi 
sofőrje állítólag azt mondta: 
látta, hogy az előtte haladó 
jármű befékezett, ezért ő is 
megnyomta a féket, ám 
érezte, hogy nem fog jól, 
ezért rántotta félre a kor-

mányt, hogy ne fusson 
bele az előtte megálló 
járműbe. 

Vincze Erika nagyon 
hálás az autót vezető 
rendőrnőnek. Kiemelte: 
ő elsősorban a rend-
őröknek szeretett volna 
köszönetet mondani, 
hogy a saját testi épsé-
güket veszélyeztették 
azért, hogy elkerüljék a 
másik autóval való ütkö-
zést. Ezért beszélt, nevét 
és arcát is vállalva a 
nyilvánosság előtt. Nem 
ért egyet azzal, hogy so-
kan „csak” a gépjármű 
fékhibájára élezik ki az 
esetet.

A rendőrség egyelőre 
vizsgálja az esetet, bővebb in-
formációval nem szolgált a 
sajtónak. n BE

Nem működött a rendőrautó fékje a Bajcsy-Zsilinszky úton?

Árokba hajtottak, így 
mentették meg Erikát

A rendőrnő magát és társát veszélyeztette, 
hogy elkerülje az ütközést a vétlen autóval

Gazdikereső

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú 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 rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná az egyik kölyökkutyát vagy Ma-
nuelt, vegye fel a kapcsolatot az Alapítvány munkatár-
saival. 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. 
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Manuel 2 év körüli puli keve-
rék, közepes termetű kan. 
Kedves, barátságos, ragasz-
kodó természetű, figyel az 
emberre. Talált kutyus, de 
azonosítója nem volt, eredeti 
gazdája nem jelentkezett.

Barna kölyök 2–3 hónap kö-
zötti kisfiú, 3 testvérével 
együtt került a gondozásunk-
ba, ketten fiúk, ketten lányok, 
és nagyon hasonlítanak egy-
másra. Utcán tették ki őket, 
így szüleikről sajnos nincs in-
formációnk. Foglalkozásigé-
nyes, játékos kölykök, valószí-
nűleg közepesre nőnek.

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

Vásárolnék mindenféle használt,
és törött kemény fémet, és vídi-
át (1000-3000 Ft/kg). T: 06-30-
242-8413

Érden gyógyágy eladó. Telefon:
06-23/364-848

OKTATÁS

Német, Angol oktatást vállalok,
kezdőtől-középfokú nyelvvizs-
gáig, igény szerint házhoz me-
gyek. T:30/592-9164

Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középis-
kolásoknak. T: 06-20/516-56-84

KONTÉNER

Sitt-észöldhulladék-
szállítás4–5–6m3

konténerrel!
T: 06-30-9-485-901 25
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Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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szakképzett pénztárosokat,
eladókat, henteseket, pékeket
keresünk,
valamint

gyakorlattal rendelkező árufeltöltőt.

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével,
elérhetőséggel az alábbi e-mail címen:
bodonyi.balazs@krupptsa.hu
Posta cím:
Krupp és Társa Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

Príma Érdi pékségeinkbe
és budapesti áruházainkba
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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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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

ÁLLÁST KÍNÁL

(3 hónapos kortól 14 éves korig)

angol gyermek
nyelviskola

angoltanárokat
keres

Százhalombattára
és Biatorbágyra.

Feltétel: kiváló angol beszéd nyelv-
tudás, min. középfokú nyelvvizsga

és a gyerekek szeretete.

Saját gk. előny. Útiköltséget
fizetünk. Diploma nem feltétel.
Képzés augusztus 24-től lesz.

Tanítás szeptember elején kezdődik.
Tanítás H–P kb. 15–19 óra között.

Jelentkezés: 06-30-9332214
www.helendoron.hu
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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 Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó, mentálhigiénés mun-
katárs vagy szociálismunkás.
Akik képesek önálló munka-
végzésre és tiszteletben tartják
az idősek igényeit és a katoli-
kus értékeket. Jelentkezés e-
mailben a hidegh@index.h
vagy személyesen (2030 Érd,
Gyula u. 39-47. időpontegyez-
tetés a 06-23-365-627 telefon-
számon..

Grafikust
keresünk

Grafikai ismeretekkel (Corel, képszerkesztők)
rendelkező,érettségizettfiatalt Érd,

Parkvárosi kft.-heznapi8órásmunkaidőben
felveszünk. Feladat: lézergravírozás.

Fényképesönéletrajzokat
adoktorstep@doktorstep.t-online.hu-ravárjuk.
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Nemzetközi B kategóriás fuvaro-
zásra sofőröket felveszünk.
Fényképes önéletrajzokat a
fuvarvp@freemail.hu címre kér-
jük.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

CSALÁDI HÁZ

Érden a Tárnoki utcában tetőtéri
125 nm-es családi ház eladó.
Iá.: 15 millió Ft. T: 0670/513-94-
48

Érdligeten önálló, összkomfortos
családi ház garázzsal kiadó. T:
30/487-8023

TÁRSKERESÉS

175/65/36 férfi keres művelt, ha-
gyományos értékrendet köve-
tő, kirándulni szerető 28 év fe-
letti csinos hölgyet hosszútávra
társnak. Elérhetőség:
vectrasgyuszko78@gmail.com.

Végleges társat keresek 55-62
éves hölgy személyében (max.
160 cm és 60 kg), aki szeret dol-
gozni, táncolni. T: 0620/995-76-
61.

LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06302948131 Bodai Éva

25
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VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

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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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

24
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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

24
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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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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

25
49

44

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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 25

50
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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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Kőműves vállal felújítást, burko-
lást, homlokzat szigetelést, és
egyéb kőműves munkákat. T:
20/242-91-67

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 24
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

INGATLAN

Érdligeten, csendes utcában, jó
közlekedési lehetőséggel, 230
négyszögöles, összközműves
telken, 56 nm családi ház eladó.
Ár: 15 M Ft. T:06-31-332-3647

TELEK

Tárnokon borospince + 100nm
telek eladó. Víz, villany megold-
ható. T: 30/9-779-679

ÜZLET, IRODA

Kiadó üzlethelység Érd Felső állo-
más mellett. 40 nm HACCP van.
Irodának, kozmetikának, fagyi-
zónak, büfének stb. alkalmas.
Telefon: 30/9-779-679.

Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég felvesz

MŰSZAKI ASSZISZTENS
munkatársat ÉRDI munkahelyre.

Kizárólag épületgépészeti szakkereskedelemben szerzett legalább
2 éves gyakorlattal, termékismerettel rendelkezők jelentkezését várjuk.

Angol nyelvtudás és gázkészülék ismerete előnyt jelent!

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
info@megatherm.hu címre.
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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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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 25
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A fényképes önéletrajzokat a csere.orsolya@erdiujsag.plt.hu
e-mail címre várjuk.

Az Érdi Újság vidám csapatába

keres kihívásokat szerető, nagy teherbírással

rendelkező, magas jövedelmet kedvelő

hirdetési tanácsadó
munkatársat
Érd és vonzáskörzete területére.

Elvárásaink:
• értékesítésben
szerzett tapasztalat

• agilis, rugalmas természet
• középfokú végzettség
• saját személygépkocsi,
jogosítvány

Az Érdi Újság vidám csapatába

Amit kínálunk:
• fix jövedelem + jutalék
• folyamatos képzés
• elkötelezett és törekvő
munkatársunknak
biztos előrelépés és karrier
a média világában

Érdi Újság

Érdi Újság
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

25
4
4
42

Konyhabútor Készítése

Érdi  Újság

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

facebook.com 
/erdiujsag

Lapozzon bele  

az Érdi Újságba  

a facebookon is!
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Rangos eseményen, egy jó ügyet szolgálva léptek fel érdi művészek Buda-
pesten, a Stefánia-palota dísztermében. A Kutyákkal az életért Alapítvány 
javára rendeztek gyűjtést. A fővédnök Hende Csaba honvédelmi miniszter. 
A művészi esten Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes és Antall József egykori miniszterelnök özvegye, Klára asz-
szony is részt vett. 

Az elegáns környezetben 
megtartott kulturális est házi-
asszonya Fülemen Róza volt: 
köszöntőbeszédében a mentő-
kutyák fontosságára hívta fel 
a figyelmet. Önfeláldozó mun-
kájukról bővebben Orlik Zol-
tán, a Kutyákkal az életért 
alapítvány vezetője beszélt. 

Böjte Csaba atya humorral át-
szőve beszélt a befogadásról – 
amelyből példát mutat évek 
óta, hiszen eddig már ötezer 
árva gyereket fogadott be évek 
alatt. 

– Az ember általában fél az 
idegentől, a másiktól, akit ke-
vésbé ismer, ennek ellenére 

vallom, jó dolog befogadni, 
Szent László is ettől lett nagy. 
Ilyenkor derül ki, mekkora a 
szívünk. Az árva gyerekek is 
igen sokszínűek, mindenfé-
lék vannak köztük, jók is, 
rosszak is, de hiszem, hogy 
Isten drága ajándékai ők – 
vélem: Isten selejtet nem 

gyárt –, akikre ha szeretettel 
tekintenek, előbb-utóbb visz-
szamosolyognak, mert a sze-
retetnek hihetetlen ereje van! 
Azt kívánom, hogy a befoga-
dottakkal békében, együtt 
építsük az országot és hábo-
rúban együtt védjük meg. 

Tartsunk ki hát szeretetben 
és jóságban! – szólt Böjte 
Csaba.

Az atya szavai alatt felsora-
kozott az erdélyi árva gyere-
kek egy kis csoportja; előttük 
adta át Fülemen Róza a Szent 
István Közhasznú Alapítvány 
emlékérmét. 

Az ezt követő zenés műsor 
mi másról is szólhatott, mint 
a szeretetről, a ragaszkodás-
ról. Szóka Júlia Érden élő 
énekművész, a Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskola 
művésztanára a Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyaror-
szág című dallal kezdett, 
majd a Reszket a bokor című 
dallal folytatta műsorát, amit 
A csitári hegyek alatt című 
gyönyörű Kodály-dallal feje-
zett be. 

Tanítványai, Bartus Bar-
bara és Petrás Mátyás ba-
rokk klasszikus dalokkal és 
romantikus operaáriákkal bi-
zonyították tehetségüket. 

Az előadás után Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, Böjte Csaba és Antall Jó-
zsefné is gratulált az érdi mű-
vészeknek, akiket Kuncze Me-
linda, a szintén a Lukin isko-
lában tanító zongoraművész 
kísért. Utánuk két japán zene-
művész, Rika Masato hegedű- 
és Naruhito Mukeda zongora-
művész következett. 

Az estet a Tar Pál, egykori 
washingtoni nagykövetről 
szóló, érdi kötődésű Koncz At-
tila által jegyzett Többet lát, 
aki távolabbról néz című 
könyv bemutatója zárta. Ér-
demes a kiadványt alaposan 
böngészni, mert nemcsak a 
hazai helyzetről, de a világpo-
litikai összefüggésekről is tá-
jékozódhatunk a neves diplo-
matától, aki az Antall-kor-
mány alatt volt washingtoni 
nagykövet.

n Temesi LászLó  

Érdi művészek léptek fel a Stefánia-palotában

Jó ügyért adtak műsort Szóka Júlia tanítványai

Fülemen Róza, az est háziasszonya (középen) a japán fellépőkkel és Szóka Júliával

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

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszkyút 138.
Nyitva tartás: H–V: 10–22.00-ig

www.SANUNTHAI.HU
Bejelentkezés:+3630-540-4386

É

Kényeztetőegészség
Thaiföldről
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tradicionális thai masszázs

Keressen minket az interneten:

www.maraton.hu
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