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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

„A gyermeklelkű felnőtteknek rajzolok” – vallja Egri Mónika
Nem az illusztráció részletességétől lesz jó a rajz, hanem attól, hogy eltalálja-e a szöveghez illő hangulatot  4-5. oldal 

Érdi  Újság
Segítenek  
a kárenyhítésben 
Még mindig folyik a két 
hete lecsapó vihar utáni 
károk felszámolása Érden. 
A város a vis maior alapból 
vissza nem térítendő támo
gatást tud nyújtani. Ha ez 
nem elegendő, mód van 
kamatmentes visszatérí
tendő támogatás odaítélé
sére is.  n 7. oldal 

Teljesen megújul  
a Batthyány

Újjáépítik az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Isko
lát és a Fácán óvodát. A fej
lesztést a megváltozott igé
nyek is indokolják. Gimnázi
umi szárny is épül. 

n 19. oldal 

A kézisek a KEK-ben
A csapat a Kupagyőztesek 
Európa Kupájában indul, 
ahol kiemeltként várják az 
Európai Kézilabda Szövet
ség bécsi központjában 
ren dezett sorsolást. Az ÉRD 
legkorábban november 
14–15én kezdi meg sze
replését a nemzetközi ver
senyben.  n 20. oldal

Hetedszerre nyitott meg az érdi művésztelep – ezúttal a Vörösmarty gimnáziumban 

Megleshetjük az alkotókat munka közben

Új helyszínen ugyan, de a korábbi esztendők hagyományait követve, hetedik alkalommal kezdte meg a kéthetes alkotói munkát az Érdi 
Művésztelep. A megnyitót a Centrál Étteremben tartották, a művészek pedig hétfőtől vették birtokba a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
épületében kialakított műtermeket. Ófaluból költöztek ide, a korábbi években ott dolgoztak. Aki kíváncsi rájuk, nyitott ajtókra lel: munka 
közben is megnézheti a művészeket. Részletek a 8. oldalon.

Ugyanolyat olcsóbban,
ugyanannyiért többet!

www.tuzifaker.hu
Érd, Felső út 31/A
0630 9509 816
0630 751 5456

Tűzifát
a termelőtől!
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MAGYARGYÁRTÓ-PARTNER
Gealan S8000 IQ, 6 légkamrás rendszer
74 mm-es beépítési mélységű profil
74 mm-es tok és 74 mm-es szárny

22 rétegű üvegezéssel (Ug= 1.0 w/m K)
23 rétegű üvegezéssel (Ug= 0.76 w/m K)

Az akció 2015.07.22 és 2015.07.31. között érvényes!

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00

MŰANYAG ÉS FA
ABLAKOK

VÁSÁROLJON MOST
ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK!*

*a részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2030 Érd, Budai út 3.
Üzletvezető: Ozsváth Erika

+36 30 190 0375

www.perfektablak.hu erd@perfektablak.hu
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!Szaktanácsadás Azonnali árajánlat készítés

Felmérés Gyártás egyedi méretre

Profi beépítő csapat Bontás-beépítés

Helyreállítás Szegélyezés

Párkányozás

AZONNALI
KEDVEZMÉNY!

Muanyag nyílászárókra45%
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Érdi  Újság
H i r d e t é s f e lv é t e l

Apróhirdetését feladhatja személyesen  
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  

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

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk 
érdeklődését az ertekesites@erdiujsag.plt.hu e-mail 

címen, vagy a 06-23/520-117-es telefonszámon.
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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 Szociális Gondozó Központ által szervezett 
nyári foglalkozások korántsem csak a gyerekek 
„leparkolására” jók: az ingyenes városi tábor szí-
nes, játékos programokkal várja a lurkókat, hogy 
a vakáció ne csellengéssel teljen.

Családias, vidám foglalko-
zásba csöppentünk július 14-
én: az Enikő utcai ifjúsági iro-
dában az összetolt asztaloknál 
kerámiatálakra varázsoltak 
szalvétatechnikával szebbnél 
szebb képeket a gyerekek. 
Akadt köztük hétéves kisfiú és 
húszéves fiatalember is, mint 
Dobróczky Viktor, aki „vete-
rán” parkolós, az ifiklub tagja, 
és segítőként vesz részt a fog-
lalkozásokon. Mikor arról kér-
deztük, szerinte mi változott 
itt az elmúlt évek alatt, rávág-
ta: egyre jobbak a programok 
és a körülmények.

Valóban, ez utóbbira nem 
lehet panasz: a kis klubszoba 
rendes, világos és tiszta, az 
összetolt asztalokon kikészít-
ve minden, ami a szalvéta-
technikához kell, és a Dizseri 
Tamás Habilitációs Központ 
jóvoltából bőségesen jut 
agyagtál is a gyerekeknek. 
Minden héten mást készíte-
nek a résztvevők: van, hogy 
festenek vagy papírgurigából 
tolltartót, kavicsból díszt va-
rázsolnak, és a Habilitációs 
Központba is ellátogatnak, 
megnézni, hogyan alakulnak 
ki a formás agyagtálak a sé-
rült fiatalok kezei alatt.

Parlament és  
Tropicarium

– Keddenként kéz mű ves-
ked ünk, csütörtökön Kiss 
Sándor szociálpedagógus-
sal kirándulnak a gyerekek 
a környéken. Hétfőn a csalá-
dok átmeneti otthonában élő 

kicsiknek, szerdán pedig a 
diósdi fiataloknak rende-
zünk foglalkozásokat. Pén-
teken tartjuk a jutalomki-
rándulásokat, amelyekre 
csak tíz gyermeket tudnak 
elvinni: ilyenkor Martonvá-
sárra, Budakeszire, illetve a 
fővárosba látogatunk el. 
Legutóbb a Parlamentet néz-
tük meg, most pedig a 
Tropicariumba megyünk. 
Aki itthon marad, annak 
sem kell unatkoznia: déltől 
négyig a parkvárosi klubban 
várják a fiatalokat a Család-
segítő Szolgálat és a Gyer-
mekjóléti Központ munka-
társai – tudtuk meg Rákosi 
Aglájától, az Ifjúsági Infor-
mációs és Tanácsadó Iroda 
irányítójától, aki hagyo-
mányőrző íjászkodást, vala-
mint egy meglepetésfog lal-
kozást is tervez az elkövet-
kező hetekre.

A cél az, hogy a vakáció ne 
csellengéssel, bandázással, 
hanem értelmes együttléttel, 
jó programokkal teljen, hi-
szen sok iskolásnak ezek az 
alkalmak jelentik a nyara-
lást. Igaz, van, aki eljut Er-
zsébet-táborba, vagy egy-
egy hetet a barátjánál, illet-
ve rokonoknál tölt, ám a 
hosszú-hosszú vakációban, 
mikor a szülők dolgoznak, 
nagyon jól jönnek ezek az in-
gyenes és változatos progra-
mok. És bizony vannak olyan 
családok, ahol jól jön az is, 
hogy a gyerekek üdítőt, 
szendvicseket, édességet is 
kapnak a parkolós napokon. 
Az alapanyagokat a Tesco 
biztosítja, a finom falatokat 
pedig a segítők, önkéntesek 
készítik el a gyerekeknek, és 
tálalják fel a ifiklubban, 
vagy viszik magukkal nagy 
hátizsákban a csütörtöki ki-
rándulásokra. Ezek a kör-
nyékbeli túrák nagyon nép-
szerűek, bár akár 10–15 kilo-
méteresek is lehetnek. Kiss 
Sándor szociálpedagógus a 
szerint választja meg az úti 
célt, hogy milyen idő ígérke-
zik csütörtökre. Van, hogy a 
tárnoki kőfejtőbe, illetve a 
Fundoklia-völgybe mennek, 
máskor Ófalut járják be, 

vagy épp Érdligetet, de min-
den esztendőben rendeznek 
egy belvárosi kirándulást is. 
Idén a nagy vihart követő na-
pon, július 9-én került sor a 
városközpont nevezetessé-
geit bemutató sétára, amin 
tudósítónk is részt vett.

Műhelytitkok és  
világ körüli utazás

A kirándulás első állomá-
sa a Bíró András könyves-
bolt volt: Kiss Sándor pár 
szóban bemutatta az írót, 
majd a kis csapat ellátoga-
tott Büki Attila költő, író, 
festőművész otthonába, aki 
versekkel és irodalmi ver-
sennyel várta a gyerekeket: 
a legtöbb írónevet felsoroló 
gyerek a költő egyik könyvét 
kapta ajándékba. A versenyt 
az ősszel ötödikbe menő 
Erik nyerte, aki rendszeres 
látogatója a könyvtárnak, és 
kérdésünkre lelkesen sorol-
ta kedvenceit: Móra, Gárdo-
nyi, Fekete István…

A Kálvin téri református 
templom kertjében tett rövid 
séta után a könyvtárba is el-
látogattak a gyerekek, akik 
nemcsak az intézménnyel, 
hanem Csuka Zoltán szobrá-
val is megismerkedhettek. 
Innen a Magyar Földrajzi 
Múzeumba sétált át a tucat-
nyi kiránduló, nem hagyva 
ki a málenkij robotra hurcol-
tak emlékszobrát és a főteret 
sem. Kiss Sándor a legap-
róbb látnivalóhoz is tudott 
egy-egy rövid, érdekes is-
mertetőt fűzni, és olyan kü-
lönlegességekre is felhívta a 

figyelmet, mint például a 
Polgármesteri Hivatal kilin-
cse (hogy mi a látnivaló ezen 
a tárgyon, azt nem áruljuk 
el, csupán annyit mondunk, 
hogy köze van az úgyneve-
zett Érdi kum okhoz).

A múzeumkertben aztán 
megpihentek a gyerekek. 
Kiss Sándor és segítői itt tá-
lalták a szendvicsekből és 
csokoládés rongyoskifliből 
álló ebédet, de csak a gyors 
világ körüli utat – azaz az 
egyik kiállítás megtekintését 
– követően. A magyar földraj-
zi felfedezők, utazók nyomá-
ban tett izgalmas és érdekes 
séta során Vernyik Pál, a 

múzeum munkatársa kalau-
zolta a csapatot. Különleges 
glóbuszok, indián fejdísz, 
zanza, kitömött pingvin – volt 
miről beszélgetni ebéd köz-
ben – és ebéd után is, hiszen 
a múzeumkert szobrai is ki-
váló beszédtémát nyújtottak. 
A vissza-visszatérő kérdésre 
pedig, hogy ki is készítette 
ezt vagy azt a szobrot, azon-
nal jött a válasz, méghozzá 

kórusban: Domonkos Béla! 
Sajnos, a temetőben a Do-
monkos Béla által készített 
szobornak csak a helyét (és a 
vandál eltávolítás nyomát) 
láthatták a gyerekek. Meg-
nézhették viszont azoknak a 
nevezetes érdieknek a sírját, 
akikről a kirándulásokon 
sok szó esik, és elsétáltak a 
szovjet katonák emlékművé-
hez is.

Az érdi túrákban pont az a 
különleges, hogy a gyerekek 
(és az őket kísérő önkénte-
sek, szülők) lakóhelyükön 
ismerkedhetnek meg olyan 
nevezetességekkel, kisebb-
nagyobb látnivalókkal, ame-

lyek mellett eddig elsétáltak, 
vagy idő hiányában nem ju-
tottak el. Aki szeretne csat-
lakozni a lokálpatrióta kis 
csapathoz vagy a kéz mű ves-
kedő khöz, megteheti, hiszen 
a Parkoló program augusz-
tus 18-ig tart – aki többször 
is elmegy, az jutalmat is kap-
hat: egy különleges, pénteki 
kirándulást.

n ÁDÁM KATALIN

Készülnek az agyagedények

A húszéves Viktor segítőként jár vissza a Parkolóba

A gyerekek minden érdi szoborral megismerkedhettek

Augusztus közepéig lehet még csatlakozni a Parkoló programhoz

Csellengés helyett Érd kincsei nyomában
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Érdi  Újság

Humor, lebegés, különleges mesevilág köszön vissza azokból a meseköny-
vekből, amelyekhez ő készíti a rajzokat. Általános iskolai tanára eltanácsolta 
a pályáról, így nem próbálkozott képzőművészeti képzéssel. Volt bolti eladó, 
rajzfilmrajzoló, díszletkészítő filmforgatáson, most mesekönyveket illusztrál, 
s hogy mit hoz a jövő? Pár év múlva talán bútorokat készít a gyerekeknek, 
olyan különlegeseket, mint amilyenek a rajzai.

n ÁdÁm Katalin

– Egy régebbi interjúban 
utalt arra, hogy nem könnyen 
indult a pályája. Hogyan lett 
mesekönyv-illusztrátor?

– Pici korom óta rajzolok. 
Gyerekként is ekkor éreztem 
elememben magam, rajzszak-
körökre jártam, ez volt a ked-
venc tantárgyam. Ezért is 
érintett olyan rosszul, amikor 
hetedikes koromban a rajzta-
nárom közölte, hogy esélyem 
sincs bejutni a kisképzőbe. 
Hittem neki, és meg se próbál-
tam. Elmentem inkább egy 
olyan középiskolába, ahová 
biztos volt, hogy felvesznek: 

egy textilipari technikumot 
néztem ki magamnak. Élt ben-
nem egy homályos kép, hogy 
majd textileket fogok tervezni. 
Abban az időben még nem volt 
internet, fogalmam sem volt, 
mit tanítanak ott valójában, 
hiszen csak a felvételi tájékoz-
tatóból tudtam információkat 
szerezni. Persze, az iskolának 
köze nem volt a textiltervezés-
hez, annál több a gépipari, mű-
szaki ismeretekhez. Érettségi 
után odaállhattam volna a 
zoknikötőgép mellé, vagy je-
lentkezhettem volna függöny-
gyárba dolgozni – hogy nem 
tettem, annak két oka volt: 
egyrészt addigra sorra meg-
szűntek ezek az üzemek, más-

részt cseppet sem vonzott ez a 
munka. Mivel nem éreztem 
azt, hogy nekem helyem lenne 
egy művészeti iskolában, nem 
próbáltam meg a főiskolát, ha-
nem elmentem egy ismerős 
boltjába dolgozni, persze az 

sem volt az én világom. Mint 
munkanélküli jelentkeztem a 
Pannónia rajzfilmrajzoló tan-
folyamára, ahol megtanítot-
ták az alapokat. Véletlenül – 
és ilyen véletlen nagyon sok 
van az életemben – egy isme-
rősöm ismerőse a Pannónia 
épületében dolgozott, a segít-
ségével kerültem a 
Videovoxhoz, és kezdtem rajz-
filmes pályafutásomat a 
Pumukli kalandjaiban. Már 
első körben nagyon nehéz fel-
adatot kaptam, és majdnem 
eljöttem. 

– Mi volt az a nehéz feladat?

– A rajzfilmek akkoriban 
még kézzel készültek, és min-
den egyes mozdulatot meg kel-
lett rajzolni. Voltak az úgyne-
vezett fázisrajzok és a kulcs-
rajzok – ez utóbbiak a bonyo-
lultabbak, mivel ilyenkor a 
tervezőtől csak vázlatot kap-
tunk, ami azt ábrázolta, hogy 
egy figura honnan hova moz-
dul majd el. Így nemcsak a 
mozdulatsort, hanem a karak-
tert magát is nekünk kellett 
megrajzolnunk, természete-
sen kézzel. A kezdőkre általá-
ban az egyszerűbb fázisrajzo-
lást bízták – ott, leegyszerűsít-
ve, két vonal közé kellett egy 
harmadikat berajzolni –, én 
viszont rögtön kulcsrajzokat 
csinálhattam. 

– Ez azért meglehetős rab-
szolgamunka lehetett…

– Hát nem olyan volt, mint 
amilyennek a laikusok képze-

lik. Ugyanakkor mi még 
együtt dolgozhattunk a szak-
ma neves képviselőivel, akik-
től rengeteget lehetett tanulni. 
Egy szobában voltam például 
Bánki Katival, aki – több más 
kollégával – a Szaffi figurater-
veit készítette. A rendezőhöz is 
bármilyen kérdéssel lehetett 
fordulni, volt idő a magyará-
zatra, senki nem rohant seho-
va. 

– Hogy lett vége ennek a kor-
szaknak?

– Megkerestek a Varga stú-
dióból, náluk folytattam.

– Közben pedig itthon készí-
tette a saját rajzait?

– Dehogy! Amikor az ember 
egyfolytában rajzol a munka-
helyén, otthon már nem akar 
dolgozni… Időm se lett volna 
rá. Mikor aztán megszűnt a 
kézi rajzolás, és bejött a digitá-
lis technika, amit én nem sze-
rettem volna csinálni, ráadá-
sul fizetési nehézségek is 
adódtak, így eljöttem. Nekiáll-
tam keresgélni, és találtam 
egy kis hirdetést, amelyben 
egy gyermekkönyvhöz keres-
tek illusztrátort. Ez volt az Oli-
vér című lapozós könyvecske, 
amiből egy háromrészes soro-
zat született. Így utólag nem 
tartom túl jónak a saját rajzai-
mat, de az akkori tudásomnak 
megfelelt, hiszen úgy vágtam 
bele az egészbe, hogy fogal-
mam sem volt, mi fán is terem 
a könyvillusztrálás. Elkezd-
tem képezni magam, más il-
lusztrátorok munkájával is-
merkedtem, technikákat sajá-
títottam el, szakkönyveket ol-
vastam. Persze én hátrányban 
voltam és vagyok azokhoz ké-
pest, akik ezt tanulták – ne-
kem lehet, hogy két év gyakor-
lat kell, hogy rájöjjek valamire, 
amit más az egyetemen egy 
hónap alatt elsajátított. Jár-
tam persze magántanárhoz is.

– Mitől lesz jó egy könyvil-
lusztráció? Voltak olyan gye-
rekkönyveim, amelyekben 
annyira magukkal ragadtak a 
rajzok, hogy a mai napig em-
lékszem rájuk, másokra viszont 

egyáltalán nem – hogy miért, 
azt nem tudnám megmonda-
ni…

– Arra jöttem rá, hogy nem 
az illusztráció részletességén 
múlik a dolog, nem azon, hogy 
milyen „jó” a rajz, hanem azon, 
hogy eltalálja-e a szöveghez 
illő hangulatot. A gyereknek 
nem az a lényeg, hogy tökélete-
sen ki legyen dolgozva a hát-
tér, sokkal fontosabb az, hogy 
valamilyen hatást gyakoroljon 
rá a rajz. Vegyük például a 
Varjúdombi meséket: a figu-
rák, a színek mind borongó-
sak, ijesztőek voltak, emiatt 
sokan nem szerették, mégis, 
emlékezetes rajzfilm maradt – 
sőt, felnőtt fejjel azt monda-
nám, hogy zseniális. Fontos, 
hogy az illusztrátor „egy hú-
ron pendüljön” az íróval. Rám 
azt szokták mondani, hogy jól 
ráérzek arra, amit mondani 
akarnak, illetve a történet 
hangulatára is. 

– Hogy zajlik maga a mun-
ka?

– Átküldik a szöveget, én pe-
dig olvasom, olvasom… Addig 
nem is kezdek hozzá az alko-
táshoz, amíg rá nem érzek a 
történetre. Egy idő után neki-
látok, és onnan már jönnek az 
ötletek.

– Melyik volt a legkedvesebb 
könyve?

– Mindegyiket szerettem. 
Nagy szerencsém volt a ki-

adókkal, mivel nagyon korrekt 
volt köztünk az együttműkö-
dés, amiért hálás is voltam. De 
a legnagyobb szabadságot 
Sopotnik Zoltán Fahéjas 
kertjének illusztrálása alatt 
élhettem meg, ezért az a ked-
vencem. 

– Fontos az, hogy milyen kor-
osztálynak szól a könyv?

– Hogyne! Máshogy rajzo-
lok egy háromévesnek, mint 
egy tinédzsernek. Meg kell 
tanulni, hogy a különböző 
korú gyerekek hogyan dol-
gozzák fel a vizuális informá-
ciókat. Egyébként 
sok függ a gyerektől 
is: van, aki a köny-
vesboltban automa-
tikusan a művészibb 
kiadás felé nyúl. 
Egyre inkább azt lá-
tom, hogy én a na-
gyobbaknak, illetve 
a gyereklelkű felnőt-
teknek tudok inkább 
rajzolni. A Facebook-
oldalamon csinál-
tam egy kis közvéle-
mény-kutatást is eb-
ben a témában, és a 
válaszok zöme sze-
rint az én rajzaim 
mindenkinek, vagyis felnőt-
teknek, gyerekeknek egy-
aránt szólnak.

– Egész különleges világa 
van, sok benne a lebegés, ma-
gával ragadó a figurák mimi-
kája… 

– Minden művésznek, rajzo-
lónak megvan a saját világa, 
ebből merítkezik. Van, aki ős-
tehetség, és ezzel a saját világ-
gal születik, másoknak – köz-
tük nekem is – sokat kellett 
azon dolgoznom, hogy kiala-
kuljon. Mikor elkezdtem a pá-
lyát, és küldözgettem ide-oda a 
portfóliómat, volt, aki azt 
mondta, hogy jók a rajzaim, 
megvan a tudásom is, ám 
nincs saját stílusom. Hogy iga-
zuk volt-e vagy sem, nem tu-

dom, mindenesetre most már 
mindenki a stílusomat dicséri. 

– Egy korábbi interjúban 
hobbinak minősítette, amit 
most csinál. Ezek szerint van 
valami „főfoglalkozása”?

– Nem, a könyvillusztrálás-
ból élek. Azt nem mondom, 
hogy jól, mert ma Magyaror-
szágon ebből nem lehet meg-
gazdagodni. Aki már számí-
tógéppel, 3D technikával dol-
gozik, annak már több az 
esélye, mert nagyon sok he-
lyen keresnek grafikusokat, 
nekem azonban nincs ilyen 

szaktudásom – egyelőre. 
Vannak ugyan már gépi mun-
káim, a Facebook-oldalamra 
feltett képeim már mind gép-
pel készülnek. Ezeket is ma-
gaménak érzem, hiszen 
ugyanúgy én fogom a ceru-
zát, és táblán rajzolok, csak 
éppen jóval gyorsabban 
megy így a munka, és költ-
ségkímélőbb is. Amit nem tud 
felülmúlni a gép, az a festék 
szétfutása a papíron. Az any-
nyira jó, megnyugtató dolog! 
Ezt még nem tudtam elérni a 
géppel. 

– Jelenleg több könyvön is 
dolgozik egyszerre, sőt, iskolai 
hittan munkafüzetet is illuszt-
rál egy kiadó megbízásából. Ez 
nehéz feladat?

– Néha igen, például a bibliai 
tízparancsolatot nehéz illuszt-
rálni gyerekek számára. A ha-
todikat – Ne ölj! – például úgy 
ábrázoltam, hogy egy elhúzó 
autót rajzoltam, mellette egy 
gyereket, aki egy macskát tart 
az ölében. A visszajelzések 
szerint a gyerekek szeretik a 
rajzaimat, szívesen nézegetik 
órán kívül is.

– Min dolgozik még, és mik a 
távlati tervei?

– Több megbízásom is van, 
többek közt a pozsonyi 
Kalligram kiadónak illuszt-
rálok nemsoká egy mese-

könyvet, és a Naphegy kiadó-
val is van már egy szerződé-
sem, Toon Tellegen holland 
író könyvére. Nemcsak rajzo-
lok egyébként, hanem írok is, 
a blogomra rövid, humoros 
történeteket teszek fel, és il-
lusztrálom is őket. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, 
hogy a Papírhajón megjelent 
egy versem. A  jövőben sze-
retnék kicsit más munkák 
felé is nyitni. A  párommal, 
aki informatikus és most 
Bécsben él, ötletelünk egy 
vállalkozáson, amiben ő is 
kreatív munkát végezhet. 
Mindenképp gyerekeknek 

szeretnék vala-
mit készíteni, 
mondjuk különle-
ges gyermekbúto-
rokat. Ha össze-
jönne, a könyvil-
lusztrálást egy 
kicsit abbahagy-
nám. Sok mun-
kám volt az el-
múlt években: öt 
esztendő alatt ti-
zenhárom köny-
vet illusztráltam, 
e l f á r a d t a m . 
Számtalan bukta-
tója van ennek a 
pályának: soha 

nincs biztonságérzeted, mert 
előfordulhatnak kisebb-na-
gyobb szünetek két munka 
között, és nagyon nehéz előre 
tervezni, mert ha egy illuszt-
rációval csúszol, akkor 
csúszna a következő feladat 
is, erre azonban nincs lehető-
ség, ha az embernek aláírt 
szerződései vannak.

– Többször zsűrizett már a 
gyermekkönyvtár rajzpályáza-
tain. Mi a tapasztalata, szeret-
nek, tudnak rajzolni a mai gye-
rekek?

– Igen, pont úgy, mint az én 
gyerekkoromban. A kicsik 
szívesen, nagy fantáziával 
alkotnak, de ahogy nőnek, 
változik az érdeklődési kö-
rük. A tinédzserek között is 
vannak kimagasló tehetsé-
gek, de a nagy többség már 
nem foglalkozik a rajzolás-
sal. Ez nem új jelenség, régen 
is így volt. Néhány gyerek ta-
lán nem is tudja, milyen te-
hetséges: találkoztam olyan 
rajzokkal, amelyek mese-
könyvben is megállnák a he-
lyüket. Azt üzenem a gyere-
keknek: bár közhelyesen 
hangzik, ne adják fel az ál-
maikat, ne hagyják magukat 
letéríteni az útról, amit ma-
gukénak éreznek. Engem is 
próbáltak – és bár sok áldo-
zattal jár ez a hivatás, az em-
bernek mégis a saját útját 
kell járnia.

Interjú Egri Mónika könyvillusztrátorral

„A gyermeklelkű felnőtteknek rajzolok”

Róka a hóban

Egri Mónika textilipari technikumot végzett, majd a Pannó-
nia filmstúdióban tanult rajzfilmrajzolást. 1994-től a 
Videovox, a Varga Stúdió, a Studio Baestars, a Myfilm, a 
Studio Saint, illetve a Kecskemétfilm rajzolója volt 2011-ig. 
Részt vett többek közt a Pumukli kalandjai, a Pettson és 
Findus, az Angelina Balerina mesefilmek elkészítésében, a 
Diótörő, illetve A sas című filmekben pedig mint díszletké-
szítő működött közre, a Katus Art munkatársaként. 2011-től 
illusztrál mesekönyveket, ő kelti életre Fésűs Éva könyvei-
nek alakjait. Illusztrációiból több kiállítás is nyílt, Érden a vá-
rosi könyvtárban találkozhattunk rajzaival 2014-ben. 

„Meg kell tanulni, hogy a különböző korú gyerekek hogyan dolgoz-
zák fel a vizuális információkat”

Nagymosás
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Lapunk megjelenésével egy időben tart előadást 
a gazdaságfejlesztés lehetőségeiről szóló kerek-
asztal-beszélgetésen a Tusványosi Szabadegyete-
men T. Mészáros András, Érd polgármestere. Mint 
mondta: Érd város példáján keresztül azt kívánja 
bemutatni, hogy a magyarországi gazdaságfej-
lesztési koncepcióba hogyan illeszkednek bele a 
középes nagyságú városok, mint Érd is.

Ez már az ötödik alkalom, 
hogy érdi delegáció vesz 
részt a találkozón, de előtte, 
még a Pest megyei közgyű-
lés elnökeként is többször 
látogattam el a szabadegye-
temre – mondta a helyszínről 
az Érd Fm-nek nyilatkozó a 
polgármester. T. Mészáros 
András felidézte: eredetileg 

a kárpát-medencei fiatalok 
szabadegyetemeként indult 
a találkozósorozat, majd az 
egész kárpát-medencei ma-
gyarság problémáival foglal-
kozó fórummá nőtte ki ma-
gát. A mostani találkozó fő 
témái között a gazdaságpoli-
tikai kihívások megtárgya-
lása szerepel, de természe-

tesen, ahogyan korábban is, 
művészeti előadások is szí-
nesítik a tábor programját.

Érd polgármestere, mint 
elmondta, egy kerekasztal-
beszélgetésen vesz részt, 
ahol a kárpát-medencei gaz-
daságpolitika aktuális kihí-
vásait vitatják meg Glatt
felder Béla gazdaságszabá-
lyozásért felelős államtitkár, 
illetve a Felvidék, Erdély, a 
Vajdaság és a Kárpátalja ma-
gyarságát képviselők részvé-
telével. Érd polgármestere a 
magyarországi önkormány-
zatok szerepéről tart beszá-
molót, a moderátor Csíksze-
reda magyar főkonzulja, 
Farkas Balázs lesz. 

– Érd város példáján ke-
resztül azt szeretném be-

mutatni, hogy a magyaror-
szági gazdaságfejlesztési 
koncepcióba, amelyet a kor-
mány a Wekerle-tervben 
megfogalmazott, hogyan il-
leszkednek bele a középes 
nagyságú városok, mint 
Érd is. Arról is beszámolok, 
Érdnek mit jelent az a 40 
milliárd forintos támogatás, 
amelyet a miniszterelnök a 
közelmúltban jelentett be 
Érden – tette hozzá T. Mé-
száros András. – Számunk-
ra, városvezetők számára 
az a legfontosabb, hogy egy 
gazdaságfejlesztési prog-
ram hogyan alapozza meg 
egy Érd nagyságú, hetven-
ezres város jövőjét. Mit je-
lent az itt élő emberek élet-
minőségének javítása szem-

pontjából, hogyan tudunk 
hozzászólni azokhoz a fej-
lesztésekhez, amelyeket a 
kormányzati gazdaságfej-
lesztés Érdre szán; hogyan 
tudunk az Érden élő vállal-
kozókkal együttműködni a 
célok megvalósítására? En-
nek a gyakorlatáról beszé-
lek majd. A határon túli ma-
gyar szervezetek képviselői 
pedig a maguk példáit 
mondják majd el. Így lénye-
gében egy össznemzeti ta-
pasztalatcsere zajlik a las-
san három évtizede működő 
szabadegyetemen – magya-
rázta Érd polgármestere. 

Szombaton hagyományo-
san Orbán Viktor miniszter-
elnök előadását hallgathat-
ják meg a résztvevők. 

Az érdi közgyűlés júliusi ülésével véget ért a kép-
viselők számára az első fél év szorgalmi időszaka, 
amely után a városi plénum politikai erőinek talán 
érdemes mérleget vonni. Ezért arra kértük a frak-
ciók, illetve pártok képviselőit, értékeljék lapunk-
nak az elmúlt fél esztendőt. Elsőként Pulai Edina 
(Jobbik) véleményét adjuk közre.

A képviselő asszony első-
ként az érdi ifjúsági önkor-
mányzat megalakításának le-
hetőségét emelte ki, amire a 
fiatalok már hónapok óta ké-
szülnek. Hangsúlyozta, az ifjú-
sági önkormányzatról szóló 
előterjesztés előkészítésében 
együttműködött T. Mészáros 
András polgármesterrel, hi-
szen fontosnak érezte, hogy 
egy, a lakosság átlagéletkorát 
tekintve igen fiatal városban 
az ifjúság számára is legyen 
olyan színtér, ahol megvalósít-
hatják a saját elképzeléseiket. 
Így a fiatalok a gyakorlatban is 
megtanulják, hogyan működik 
az önkormányzati rendszer, 
ugyanakkor – mivel a város 
anyagi forrást is biztosít szá-
mukra – belekóstolnak a fele-
lős gazdálkodásba, a közössé-
gért végzett felelősségteljes 
munkába. A politikus kiemel-
te: az ifjúsági önkormányzat 
létrehozását illetően találkoz-
tak az elképzelések, már csak 
össze kellett hangolni a terve-
ket, és így született meg az a 

határozati javaslat, amit csak 
a baloldali frakció nem támo-
gatott, de a közgyűlés nagy 
többséggel elfogadott.

Az önkormányzati képvise-
lő ugyancsak sikerként köny-
velte el, hogy év elején az új 
szociális rendelet tárgyalása-
kor a közgyűlés be- és elfogad-
ta azt a módosító indítványát, 
miszerint a családtagjukat 
otthon gondozó, ápolási díjban 
részesülők ezen ellátás mellett 
is vállalhassanak négyórás ál-
lást.

A jobbikos képviselő nem 
rejtette véka alá, hogy kisebb 
kudarc is érte, amikor azt ja-
vasolta, hogy az ötös körforga-

lom közelében kialakított teret 
– a nemzeti öntudatot helyben 
is erősítendő – Atilla királyról 
nevezzék el, mert, bár a tér ki-
alakítása megtörtént, végül 
mégis egy másik elnevezést 
támogatott a plénum.

A város fejlesztéseiről szól-
va Pulai Edina kiemelte: mi-
vel óriási területen fekszik, 
lehetetlen az utakat egyszer-
re kiépíteni, helyrehozni, de 
jól tudja, hogy az itt lakóknak 
óriási problémát jelent a 
rossz közlekedés, ezért a szi-

lárd útburkolat jogos követe-
lés, de források híján egyelő-
re nem valósítható meg az 
egész város területén. Mégis 
úgy véli, az önkormányzat 
költségvetésében jóval több 
pénzt kellett volna elkülöní-
teni útépítésre. Annak vi-
szont örül, hogy az óvodai el-
látás a jövőben már nem okoz 
gondot Érden.

Természetesen minden 
pluszforrásnak nagyon örül, 
különösen a legutóbb Orbán 
Viktor miniszterelnök által 
bejelentett 40 milliárdnak, 
amit a következő öt évben 
használhat majd fel a város, és 
egyetért azzal is, hogy a fej-
lesztés elsődleges célja új 
munkahelyek megteremtése. 
Rendkívül fontos még számá-
ra a város közbiztonságának 
javítása, de ezen belül is ki-
emeltnek tartja az idősek sé-
relmére elkövetett bűncselek-
mények visszaszorítását. 

Mint kiderült, Pulai Edina 
a képviselői munkája mellett 
alapító tagságot vállalt a Dr. 
Romics László Egészség-
ügyi Intézmény javára létre-
hozott alapítványban, amit a 
szakrendelő elavult eszkö-
zeinek pótlása érdekében 
hoztak létre. Mindent egybe-
vetve, a képviselő asszony 
eredményesnek ítéli a köz-
gyűlésben első fél évben el-
végzett munkáját. 

n Bálint Edit 

A viharkárokról és azok 
elhárításáról számolt 
be T. Mészáros András 
múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékozta-
tóján. 

Több száz millió forintos 
kárt okozott Érden a július 
8-ai vihar. Az ítéletidő nem-
csak fákat, háztetőket és 
gépjárműveket rongált meg, 
hanem a közművezetékeket 
is: voltak olyan területek a 
városban, ahol két-három na-
pig nem tudtak áramot bizto-
sítani az ELMŰ szakemberei, 

pedig éjjel-nappal dolgoztak 
– mondta a politikus.

T. Mészáros András tájé-
koztatása szerint két eset-
ben kellett kiköltöztetni a 
lakókat megrongálódott in-
gatlanból – egyik a katolikus 
egyház által működtetett 
Lea Otthon, amelynek úgy 
megsérült a teteje, hogy két 
napig nem volt lakható az 
épület. Az itt élőket ideigle-
nesen a Marianum iskolában 
helyezték el.

– A vihar után olyan sú-
lyos volt a helyzet, hogy Da-
basról, Monorról, Vácról is 
érkeztek kármentők, és még 
egy héttel később is a romok 

eltakarításán dolgoztak az 
ÉKFI munkatársai, a pol-
gárőrök és a katasztrófavé-
dők. Azok a lakók, akik zöld-
kárt szenvedtek, kihelyezhe-
tik a letört faágakat az in-
gatlanjuk elé, feldarabolva. 
A közterület-fenntartó min-
denhonnan el fogja szállíta-
ni. Az ÉTH telepén később is 
le lehet majd adni a letört, 
sérülés miatt lefűrészelt 
ágakat – mondta a polgár-
mester, hozzáfűzve: aki kér-
te, annak rendkívüli telepü-
lési támogatást nyújtott az 
önkormányzat.

– A vis maior alapból vissza 
nem térítendő támogatást tu-
dunk nyújtani. Ha ez nem ele-
gendő, mód van a kamatmen-
tes visszatérítendő támogatás 
odaítélésére is. A közösség 
érdeke az, hogy elsősorban a 
biztosító fizesse a magánépü-
letekben esett károkat. Ha a 
károsult nem kötött biztosí-
tást, akkor lehetőség nyílik a 
kárenyhítésre – de nem a tel-
jes mértékű kártalanításra –, 
hívta fel a figyelmet a polgár-
mester, aki köszönetet mon-
dott mindenkinek, aki részt 
vett a helyreállításban. 

– Az ÉKFI, a polgárőrség 
és a katasztrófavédelem fel-
készült volt, és azonnal tu-
dott reagálni, cselekedni – 
emelte ki T. Mészáros And-
rás, aki felhívta a figyelmet 
a lakásbiztosítás fontossá-
gára, majd megjegyezte azt 
is, hogy több esetben enge-
dély nélkül felhúzott épüle-
tekben esett kár.

– Ennek most az összes 
hátránya kijött: a nem meg-

felelő szakmunka, szerkezet 
és építőanyag miatt egyesek 
nagyobb kárt szenvedtek – 
mutatott rá a polgármester. 
Mint mondta, az önkormány-
zat továbbra is rendelkezés-
re áll, és ha indokolt, át tud-
nak csoportosítani pénzeket 
a kárenyhítés érdekében, 
bár most úgy tűnik, hogy a 
költségvetésben ilyen célok-
ra betervezett összeg ele-
gendő lesz. n á. K.

Helyi és környékbeli vállalkozók támogatásával új 
haszongépjárművet kapott a Szociális Gondozó 
Központ. A Citroën Berlingót Récsei Krisztina intéz-
ményvezető vette át a város főterén. 

Az adományozó programot 
a Magyar Mobil Kft. indította: 
érdi és környékbeli vállalkozó-
kat kértek fel, hogy támogas-
sák a gépjármű megvételét, 
amiért cserébe reklámfelüle-
tet kaptak az autón. 
Mint Kurdi Csaba, a 
kft. ügyvezetője el-
mondta, több ilyen ak-
ciót szerveztek már az 
ország településein, és 
úgy látják, Érden köny-
nyen sikerült össze-
gyűjteni a támogató-
kat: mintegy húsz cég 
járult hozzá az autó 
megvételéhez.

– A hirdetők harma-
da nem a reklám ked-
véért, hanem a támoga-
tás miatt vett részt az 
akcióban: kifejezetten a Szoci-
ális Gondozó Központot kíván-
ták segíteni ily módon – hang-
súlyozta Kurdi Csaba. Az érdi 

Citroën Sipos márkakereske-
dés, ahol az autót vásárolták, 
szintén ezért csatlakozott; 
húszszázalékos kedvezményt 
adtak az autó árából, és hirde-
tési felületet is vásároltak.

A Szociális Gondozó Köz-
pontnak jelenleg három busza 
van (egyiket épp most vették, 
önkormányzati segítséggel), 

ezekkel többféle szolgáltatást 
is ellátnak. Ezenkívül egy au-
tója van a karbantartó csoport-
nak, és egy az utcai szolgálat-
nak. Fentiek mellé kapták 
most a Citroënt, amit öt éven 
keresztül használhatnak 
üzembentartóként. Mint 
Récsei Krisztina, a központ in-
tézményvezetője elmondta, az 
ajándékot nagyon jól ki tudják 
majd használni: tagintézmé-
nyük, a Dizseri Tamás Habili-

tációs Központ rend-
szeresen részt vesz 
fesztiválokon, vásáro-
kon az ország minden 
pontján, és ezzel az 
autóval szállíthatják a 
gondozott fiatalok ál-
tal készített dísztár-
gyakat és a felszerelé-
seket.

– A gondozó köz-
pont felajánlásokat is 
gyűjt, ezek szállításá-
ban, szétosztásában 
is nagy segítségünk-
re lesz az új autó, 

ahogy az időseknek végzett 
bevásárlásainkban is – zárta 
szavait az intézményvezető.

n á. K. 

Vigyázzunk a gázcsonkra 
kert gondozásakor is!
Pest megyében az elmúlt napokban több 
esetben kellett a tűzoltóegységeknek gázve-
zeték sérüléséből adódó káreseményeknél 
beavatkozni. 

A sérülések jobbára emberi mulasztás nyomán követ-
keztek be: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gázve-
zeték sérülése – a földmunkagépek által okozottakon 
túl – a gondatlan munkavégzés: fűkaszálás, kerítésépí-
tés vagy a talajban maradt gyökérzet eltávolítása során 
történik. Az ilyen balesetek mögött legtöbbször az elő-
írások be nem tartása áll. 

Az ilyen hibák, mulasztások komoly következmé-
nyekkel járnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló 
gáz rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran 
szükséges a környéken élők kimenekítése. Átlagosan 
15–20 embernek kell ilyen eseteknél elhagynia ottho-
nát, a beavatkozás 10–15 tűzoltót és három gépjárművet 
igényel. A gázvezeték-sérülés miatt keletkező károk 
felszámolása akár 100 ezer forintos pluszkiadást is je-
lenthet a riasztott tűzoltóság számára. Indokolt esetben 
a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni a 
rendőrségen. A káresetek megelőzhetők, ha gázcsonk 
közelében a munkavégzést körültekintőbben végezzük, 
illetve, ha a földmunkálatok megkezdése előtt besze-
rezzük az adott területre vonatkozó közműtérképet. A 
gázvezeték egyméteres körzetében csak kézi szerszá-
mokkal szabad dolgozni.

Az érdi közgyűlés féléves munkáját értékelik a frakciók és a pártok

Jobbik: eredményes munkát végeztünk

T. Mészáros András előadásában városunk gazdaságfejlesztési elképzeléseiről szól 

Érd példáját viszi Tusványosra a polgármester 

Pulai Edina a képviselői munkája mellett alapító tagságot vállalt a Dr. Romics László Egészségügyi In-
tézmény javára létrehozott alapítványban

Új autót kapott a Szociális Gondozó Központ

Húsz cég járult hozzá az autó megvételéhez

Országszerte csaknem 5 milliárd forint a kár 

Viharkárok: van elegendő keret a kárenyhítésre

Fizetnek a biztosítók 
A viharkárok felmérése után napokon belül megérkezik a 
károsultak számlájára a kártérítés összege, ha a dokumentu-
mok és a szerződés rendben van – mondta a Magyar Bizto-
sítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs főosztályve-
zetője az M1 aktuális csatorna műsorában. Gilyén Ágnes 
hozzátette: ahogy megtörtént a kárfelmérés, azonnal elin-
dulhat a helyreállítási munka. A hazai ingatlanok 72 százalé-
ka biztosítva van, a július 8-ai vihar után 34 795 kárbejelen-
tés érkezett a biztosítókhoz, a kár értéke pedig megközelíti 
a 4,8 milliárd forintot.

Folyamatosan szállítják el a kidőlt fákat, az ÉTH telephelyén is le le-
het adni a zöldhulladékot
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„Zsebében a hamuban sült pogácsával indult 
el, megküzdött a hétfejű sárkánnyal, s elnyerte a 
királylány kezét, vele a fél országot, a fele királysá
got. Költészetével érvényességet szerzett nevé
nek. Küldetéses költő, tiszta és tisztító, nyugtalan 
és nyugtalanító, fészekőrző és világfelfedező.

Vállalta a magyar költé-
szet folytonosságát, tanult a 
mesterektől, az elődöktől, és 
új utakat vágva maga vált 
törvényalkotóvá, a líra meg-
újítójává” – ekként jellemezte 
Tüskés Tibor irodalomtörté-
nész a 90 esztendeje született 
Nagy Lászlót. 

Születésének pontos dátu-
máról megoszlanak a véle-
mények, mert bár hivatalo-
san július 17-ét jegyzik, a 
mezőgazdasági munkák lá-
zában égő család 14-ére em-
lékezett, csak később anya-
könyvezték. Ez csupán érde-
kesség, nincs jelentősége, vi-
szont annál inkább meghatá-
rozó Nagy László költészeté-
ben a szülőház és a szülőfalu, 
Felsőiszkáz, amelynek a 
maga korában sok ellenállás-

sal kellett ugyan megküzde-
nie, de mondanivalója örök 
érvényű, korokon átívelő – 
mutatott rá Vasy Géza azon 
az emlékülésen, amit a költő 
születésének 90. évfordulójá-
ról megemlékezve, még júni-
usban, az iszkázi emlékház-
ban tartott a Vörösmarty 
Társaság. Nagy László élet-
művében megmutatkozik a 
falvak átalakulása, és ezt a 
metamorfózist az ő költésze-
te adja át legjobban.

Szülői házában 1984-ben 
emlékmúzeum nyílt ugyan, 
de annak a környezetnek és 
világnak a lényegét még ez a 
ház sem idézheti és adhatja 
vissza oly hitelesen, mint a 
költő sorai, amelyek mindig 
újra megerősítik, hogy a 
globalizált világban nagy 

szükség van szülőhazára, 
szülőföldre, anyanyelvre – 
vélte Vasy Géza, rámutatva, 
hogy Nagy László költészete 
kapcsolódik ugyan a hagyo-
mányokhoz, de új hagyo-
mányt is teremtett. Ismeri a 
magyar és a szomszédos né-
pek népköltészetét, lírájában 
magyarság és európaiság, a 
népi és az emberi közti szin-
tézis valósul meg.

Tüskés Tibor irodalomtör-
ténész szerint pedig: „Nagy 
László igazi, egyéni, eredeti 
költő. Hangja van a lepke-

csönd és a lávázó harag kife-
jezésére. Költészete kézzel-
fogható és áttételes, konkrét 
és jelképi. A pára könnyűsé-
gű dalforma éppúgy kezéhez 
illik, mint a sorok áradatát 
hömpölyögtető, többtételes 
versszimfónia. Érzéseit és 
gondolatait újszerű képek-
ben és látomásokban fejezi 
ki. Sajátos és egységes, ha-
gyományokból fakadó és 
csak rá jellemző szimbólum-
rendszert teremtett. Élete és 
költészete fél évszázad ma-
gyar valóságához és történe-
téhez kapcsolódik. Talán ő 
az utolsó nagy tehetségű ma-
gyar költő, aki még benne él a 
múlt paraszti hagyományvi-
lágában, a kultusz és a mito-
lógia szintjén ismeri meg a 
népi szokásvilágot.”

A költő, aki, ha élne, a múlt 
héten ünnepelte volna 90. 
születésnapját, Felső iszká-
zon kezdte meg tanulmánya-
it, és alig tízéves, amikor 
csontvelőgyulladás miatt 
többször megműtik a lábát, és 
eközben idegek is sérültek, 
ezért egész életében járógép-

re szorulva tudott csak járni. 
Pápán érettségizett 1945-
ben. Iszkázon szenvedte meg 
a II. világháborút, és bár 1943. 
óta verselt, környezete csak 
festői ambícióit ismerte. Utób-
bit, a képzőművészetet el is 
kezdte tanulni, előbb grafiku-
si majd festészeti szakra irat-
kozott, aztán 1948-ban eldön-
tötte, hogy mégis költő lesz, 
ezért magyar–szociológia–fi-
lozófia szakon folytatta a böl-
csészkaron, majd fél év után 
áttért az orosz szakra, hogy 
Jeszenyint fordíthasson. 1949 
június elején megjelent első 
kötete, a Tűnj el fájás, amit 
rövid élete során még tucat-
nyi követ. Műfordítóként is a 
legnagyobbak közé tartozik, 
hiszen kétszer annyi remek 
műfordítás fűződik a nevé-
hez, mint a saját életműve. A 
himnusz minden időben című 
kötete hozta meg számára az 
országos elismerést. Három 
József Attila-díj után, 1966-
ban Kossuth-díjjal is kitüntet-
ték. Korán, alig 53 évesen, 
szívinfarktusban hunyt el.

n Bálint

Egy már kiválóan összeszokott, régi csapat 
tagjai üdvözölték ismét lelkesen egymást váro
sunkban a hétvégén, ahol új helyszínen ugyan, 
de a korábbi esztendők hagyományait követve, 
immár hetedik alkalommal kezdte meg a két
hetes alkotói munkát az Érdi Művésztelep.

Bármilyen hihetetlenül 
hangzik is, már hét esz-
tendő eltelt az Érdi Mű-
vésztelep létrejötte óta, és 
az alapító tagok zöme újra 
együtt volt július 19-én, 
hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan, ott folytassák 
a megkezdett, eredmé-
nyes alkotói munkát, ahol 
hét esztendővel ezelőtt el-
kezdték.

Annak is hagyománya 
van Érden, hogy a résztve-
vőket minden évben a vá-
ros polgármestere, T. Mé-
száros András is köszönti, 
aki ezúttal kiemelte: büsz-
ke arra, hogy maga is ala-
pító tagként jegyzi annak 
a művésztelepnek a létre-
jöttét, amit még a 90-es 
évek legelején tervezget-
tek Kéri Mihállyal, de ak-
koriban legfeljebb csak 

vágyálom szintjén jelenhe-
tett meg előttük. Bár csak-
nem húsz év kellett hozzá, 
de végül mégis megvaló-
sult ez az elképzelés, oly-
annyira, hogy idén már a 
hetedik megnyitóján vesz-
nek részt, és reméli, hogy 
még rengeteg ilyen hét év 
áll előttük – mondta a pol-
gármester. Hozzátette: a 
művésztelep és a Városi 
Galéria létrehozására 
azért is büszke a város, 
mert mindez akkor történt 
meg Érden, amikor másutt 
épp bezártak a galériák, 
megszűntek a művészkoló-
niák, így Érd a művészet 
egyik oázisa lett.

Kéri Mihály, a telep mű-
vészeti vezetője a polgár-
mester gondolatmenetét 
folytatva, az eddig össze-
gyűlt mintegy száz alko-

tást befogadó állandó kép-
tár szükségességét emelte 
ki. Elmondta, az Érdi Mű-
vésztelep összetételét ille-
tően azért ragaszkodnak 
az állandó tagokhoz, mert 
csak ezáltal lehetséges ki-
alakítani és megtartani 
azt a karaktert és arcula-
tot, amely nemcsak felis-
merhetővé teszi ezt a koló-
niát, de a művészi értékét 
is emeli, valamint orszá-
gos megbecsülést és tekin-
télyt is jelent, amire a 
résztvevők személye is ga-
ranciát nyújt. Ez nem egy 
önző igény – hangsúlyozta 
–, mert egyaránt szól a vá-
ros művészetkedvelő kö-

zösségének és a szakmá-
nak is, és növeli a város 
presztízsét is.

Az idei művésztelep 
résztvevői: Kalocsai Eni-
kő, Sz. Varga Ágnes, Kalo-
csai Ágnes, Wrobel Péter, 
Csetneki József, Puha Fe-
renc, valamint az érdiek 
soraiból: Hudák Marian-
na, Eőry Emil, Karsch 
Manfred, Kovács Johan-
na, Fritz Raztner és Kéri 
Mihály, valamint időnként 
látogatást tesz, és figyeli a 
munkájukat Novotny Ti-
hamér művészeti író. A ti-
zenkét művész hétfőtől a 
Vörösmarty g imnázium 
épületében kialakított mű-
termekben látott hozzá a 
munkához.

Karsch Manfred lapunk-
nak nyilatkozva elmondta: 
gondolatban már alaposan 
felkészült erre a kéthetes 
intenzív alkotói munkára, 
és néhány vázlat is szüle-
tett arról, amit majd vá-
szonra szeretne vinni. A 
vasárnapi megnyitón még 
bizonytalan volt az új hely-
színt illetően. Szeretne ott-
honosan berendezkedni az 

alkalmi műtermében, hi-
szen a kedv és a szándék 
már megvan, a többit meg 
majd hozzárendeli, és bí-
zik benne, hogy az új hely-
szín is inspirálóan fog hat-
ni rá.

Hudák Marianna, a mű-
vésztelep legifjabb részt-
vevője elárulta: már na-
gyon várta az idei alkotói 
tábort, és már napra pon-
tosan megtervezte, mikor, 
mit szeretne létrehozni. 
Teljesen új koncepcióval 
érkezett, és ehhez megfe-

lelő méretű vásznakat is 
rendelt, készen áll az idei 
munkára, sőt van olyan 
képe, amit már lealapo-
zott, mert száradnia kel-
lett. Elismerte, kicsit még-
is hiányozni fog Ófalu, fő-
leg a Duna-parti séták, de 
ennek ellenére úgy látta, a 
hetedik művésztelepre 
már ráfért egy kis megúju-
lás!

A művésztelep idei mun-
kájáról a későbbiekben is 
olvashatnak még lapunk-
ban.  n Bálint Edit

A Rajzszög kreatív 
terápiás alkotóműhely 
a szorgalmi időszakban 
elsősorban tehetség
gondozásra és felvételi 
előkészítésre várja a 
diákokat.

Nyáron viszont nemcsak a 
tehetséges nebulókat vagy 
azokat invitálják, akik művé-
szeti pályán szeretnének to-
vábbtanulni, hanem azokat a 
srácokat is, akik a vakáció 
alatt inkább a csendesebb, 
megnyugtatóbb elfoglaltságo-
kat szeretik.

A táborok résztvevői ügye-
sen rajzolnak, szeretik a mo-
dern technikákat, ismerik a 
mobil alkalmazásokat és a 
videojátékokat, és szívesen 
használják is azokat. Volt már 
tábor a legkisebbeknek, majd 
a nagyobbacskáknak, utána 
pedig tematikus hetek követ-
keztek.

Egyikben a tervezőgrafika 
került előtérbe, ezen belül is a 

plakát és a betű, valamint a 
képes forgatókönyv. A plakát-
készítés önálló grafikai mű-
faj, amely megtaníthat egyet-
len dologra összpontosítani. 
Előtte azonban sok a kreatív 
tervezés, ötletelés, beszélge-
tés, amit a gyakorlatok követ-
nek. Az ötleteléseket a sza-
badban, egy óriási platánfa 
hűvöst adó árnyéka alatt tar-
tották, ami remek hangulatot 
kölcsönzött a tábornak. Aki-
nek kész volt a terve, máris 
mehetett a műterembe, hogy 
megvalósítsa elképzeléseit. A 
plakát elkészítéséhez külön-
féle anyagokat, akrilt és tem-

perát, némely esetben tust, 
filceket és „világító” színeket 
is használhattak a gyerekek.

Aztán volt itt még többek 
között képregény és könyvkö-
tészet grafikai tábor is, 
amelyben egy hét alatt egy 
saját képregényt kreálhattak 
az ügyes kezű nebulók. Aki-
nek nem sikerült befejezni, 
legalább maradt még elfog-
laltsága a szünidő folytatásá-
ra is!

Nagyon hamar betelt a 
graffititábor is, amelyben el-
sősorban azt tanulták meg a 
gyerekek, hogy a falfirkás 
technikákat lehet egészen 

másra, illetve másként alkal-
mazni. Firkáltak, de ezúttal 
nem mások bosszúságára és 
kárára, hanem a saját örö-
münkre, az alkotás felhőtlen 
szabadságáért!

Akadt olyan hét is, amikor 
a meseillusztrációk kerültek 
előtérbe, kalandos utazáso-
kat tettek a mesék világába. 
Valamennyi tábor lényege a 
kötetlen, játék közbeni tanu-
lás és a gyermekek fantázia-
világának kibontakoztatása.

Év közben többnyire a rajz-
tehetséggel rendelkező diá-
kok látogatják a Szövő utcai 
Rajzszög alkotóműhelyt, de a 
vakáció alatt rengeteg olyan 
gyermek is érkezik, aki eddig 
nem érzett különösebb von-

zalmat a rajzolási technikák 
megismerése iránt, ám itt a 
táborban megkedvelte az al-
kotás közbeni szabadságot, 
és azt a semmi máshoz nem 
hasonlítható örömöt, amikor 
elkészült a saját „remekmű-
ve”!

Az év közben készült mun-
kákból a Kőrösi iskolában 
szoktak kiállítást szervezni, 
de a Rajzszög ilyenkor csak 
vendég az intézményben, a 
szakköröket és a foglalkozá-
sokat a Szövő utcában tart-
ják. A még soron következő 
kreatív táborokban már 
nincs hely, de akiknek felkel-
tette az érdeklődését, beter-
vezhetik valamelyiket eset-
leg jövőre. n BE

Kilencven éve született Nagy László, a magyar líra egyik megújítója

„A költő, akinek útja a népmesék hősére emlékeztet”
Kreatív táborok a Rajzszög Szövő utcai műhelyében

Falfirkák, plakátok, képregények

Vasárnap megnyitotta kapuit a VII. Érdi Művésztelep

Tizenkét alkotó költözött a Vörösmarty gimnáziumba

Aknay János: Emlék 2011

Valamennyi tábor lényege a kötetlen, játék közbeni tanulás és a 
gyermekek fantáziavilágának kibontakoztatása

Sok a kreatív tervezés, ötletelés, amit a gyakorlatok követnek

Új helyszín, régi barátságok

Hangja volt a lepkecsönd és a 
lávázó harag kifejezésére

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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A YiYa egymagyar fejlesztésű
étrend-kiegészítő termékcsalád.

Napjaink legkorszerűbb, természetes növényi hatóanya
gait tartalmazó, szervezetünk egészségét támogató készít
mények. A termékek kizárólag természetes hatóanyagokat
tartalmaznak, mesterséges adalékanyagok nélkül.

A gyógynövényeket,
mint az egészség meg
őrzésének kulcsát az ősi
kultúrák hagyományos
népi gyógyászata fe
dezte fel, és alkalmazta
hatékonyanazegészség
megőrzéséreés javításá
ra. Közismert, hogy pl. a
kurkuma, zöld tea, fahéj
és fokhagyma használa
ta nagyjából 3000–4000
éves múltra tekint visz
sza. Nem véletlen, hogy egyes földrészeken bizonyos betegsé
gek (pl. rosszindulatú sejtelváltozások) kialakulásának kockáza
ta amai napighagyományosan alacsony. Amodern tudomány
fitovegyületeknek nevezi a gyümölcsökben és zöldségekben
található bioaktív molekulákat, amelyek sokrétű és összetett
biológiai funkcióval rendelkeznek, és hatékonyan hozzájárul
nak szervezetünk egészségénekmegőrzéséhez.
Üzletünkben Varga Gábor hatóanyag-kutató által kifej
lesztett, gyógygombakivonatokat, flavonoidokat és api
genint tartalmazó készítményeket, az úgynevezett „Varga
gomba”termékeket kínáljuk.
Egyéni, személyre szabott tanácsadással, részletes termék
információval állunk vásárlóink rendelkezésére, az alábbi
elérhetőségeinken.

Draskóczy Éva
Érd, Budai út 11. • 70/576-1688 • vitapro2030@gmail.com
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Minden kezdő olvasó vá-
gya önállóan végigolvasni 
egy könyvet. Ehhez nyújt se-
gítséget egy új sorozat, a 
Most én olvasok!

Korábban is sok ilyen könyv 
volt már hazánkban, azonban 
ezúttal olyan neves és kedvelt 
magyar szerzők írják a soro-
zat köteteit, mint Berg Judit, 
Finy Petra, Gévai Csilla, Dá-
niel András. Minden szerző 
négy könyvet ír, ugyanazon 
szereplőkről, történetük la-
zán függ össze, azonban köte-

tei önállóan is 
olvashatók.

A főszereplők 
négy tökmag, Benő, Minka, 
Rézi és Palkó, akik izgal-
mas és rejtélyes kalandok-
ban vesznek részt. A Tök-
mag sorozat 4 szinten ke-
resztül, könyvről könyvre 
nehezedik. Míg az első rész-
ben 2–3 mondat jut egy-egy 
oldalra a sok színes kép 
mellé, addig a negyedik 
könyv szinte teljes regény. 
A  mondatok szerkezete, a 

szavak hossza és 
nehézsége is fokoza-
tosan bonyolódik. 

A könyvek, bár tar-
talmukat tekintve 
nem hosszabbak egy-
egy kisebb regény egy 
fejezeténél, mégis meg-
adják a sikerélményt az 
olvasóknak, hogy ma-
guktól olvashattak ki 

egy egész könyvet, ezért a 
sorozat minden kötete meg-
található a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában. A Tökmagok 
történetei pont olyan izgal-
masak és szórakoztatóak, 
hogy a gyerekek le se akar-
ják tenni, így nem okoz ne-
kik nehézséget az olvasás 
gyakorlása.

KönyV

Most én olvasok! 
Tökmagok sorozat

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

Júliustól az Érd Tv mű-
során hetente jelentkező 
új műsor látható, a Sztár-
portré! A 20–25 perces 
beszélgetések ismert, 
közismert emberekkel ké-
szülnek, olyan témákban, 
amelyekről a szereplők 
előzetesen vállalták, hogy 
beszélnek.

Azt visszük a nézők elé, 
amiről úgy gondoljuk, 
hogy jó beszélni, amit jó 
valakivel megbeszélni, 
vagy egyszerűen csak 
szórakoztató – mondja a 
szerkesztő, műsorvezető 

TÉVÉ

Sztárportré az 
műsorán Molnár Szabolcs, aki 

ajánlja az Érdi Újság olva-
sóinak figyelmébe a heti 
sorozatot.

Ha valakiben az a kérdés 
merül fel, hogy miért pont 
sztárok, és kik azok, akik-
re azt mondjuk, hogy sztá-
rok? A válasz: A műsorok 
szereplői azok az emberek, 
akikre amúgy is sokan fi-
gyelnek, akiknek a szava 
és gondolatai egyébként is 
sok emberhez eljutnak, így 
a műsoron keresztül felve-
tett gondolatok is, amelyek 
reményeink szerint hozzá-
tesznek a nézők minden-
napjaihoz. A vendégek ál-
talában zenészek, színé-

szek vagy egyéb ismert 
közéleti szereplők.

Itt megjegyezzük, hogy a 
tévéműsor hanganyagát az 
Érd Fm 101,3 adásaiban 
minden héten meg is hall-
gathatják.

A beszélgetéseket műso-
ron belül is igyekszünk sza-
badon kezelni – mondja a 
szerkesztő –, így előfordul, 
hogy messzire kalando-
zunk a kiinduló ponthoz ké-
pest, és az is gyakori, hogy 
olyan gondolatok vagy sze-
mélyek merülnek fel menet 
közben, amelyekről, vagy 
akikkel egy-egy későbbi 
adásban emiatt fog talál-
kozni a néző, hallgató.

Volt egyszer, hol volt, hol 
nem volt, Érd már akkor is 
város volt, amikor… a város-
ról szinte minden történetet 
így kezdhetünk. Mintha va-
lamilyen titkos, de általános 
érvényű, mindenkire ható 
egyezség lenne a visszaem-
lékezésekben, helytörténeti 
dolgozatokban és a különfé-
le egyéb, a városról szóló ki-
adványokban: „csak a szép-
re emlékezem”.

Az így válogató emlékezet, 
az ilyen tényfeltárás vezet a 
„nagy a jólét” közérzethez.

A valóság érdekesebb. Az 
egyik telefonos cég ügyfélfor-
galmi irodája a bevásárló-
központ emeletéről a város 
szívéhez közelebb költözött. 
Amikor az esedékes ügyemet 
akartam rendezni, az ajtaju-
kon értesítés: „a Korall-ház-
ba költöztünk”. Vagyis a pos-
ta épületébe, gondoltam kis-
sé értetlenkedve, mert nem 
tudtam, hol találtak ott az 
előzőnél jobb helyet. Persze, 
hogy sehol. Viszont megtalál-
tam őket a Kapu üzletház-
ban, a lakótelepet a Budai 
úton szegélyező házsor első/
szélső tagjaként. Ez a házsor 
külön tanulmányt érne az in-
gatlanfejlesztés városkép-
alakító hatásáról. De erről 
majd egy más alkalommal.

Úgy emlékszem, bő egy éve 
dolgoztam könyvtáros-nép-
művelőként a parkvárosi Kö-
zösségi házban, amikor befe-
jeződött a Béke téri lakótelep 
építkezése. Ahol az imént em-
lített házsor áll, akkor még 
egy kihasználatlan, rendezet-
len zöldsáv éktelenkedett. Az 
alkalomra nem emlékszem, 
mikor, miért, de tény, hogy 
egyszer csak majd’ köbméte-
res lyukak szabályos sorát 
ásták ki fiatalok, végig az út 
mentén, a patika „vidéki mo-
dern”/romantikus (ma tévé, 
kávézó) épületétől kezdve. 

Azon a héten a valamilyen 
állami ünnepre felkészülést 
Parkvárosban, Pestről jövet, 
személyesen ellenőrizte a já-
rási párthivatal megszűnte-
kor Érdre helyezett tanácsel-
nök. Az ügy előzménye az volt, 
hogy az előző április 4-e al-
kalmából rossz pontot kap-
tam, mert a szél a kihelyezett 
vörös zászlót kissé feltekerte 
a zászlórúdra. Az autóból ezt 
észrevéve, a tanácselnök fele-
lősségre vonta a művház igaz-
gatóját, ő meg engem. Szemé-
lyesen kellett jelentenem a ta-

nácselnöknek, hogy a hibát 
kijavítottam. Jelentettem is, 
személyesen, és kioktatott, 
hogy „a magyar ünnepeken a 
magyar zászló mellett ugyan-
akkora méretű vörös zászlót 

is kell a középületekre kitűz-
ni. Az nem lehet, hogy a vörös 
lobogó kisebb legyen, mint a 
magyar.” A magyar ünnepre 
hivatkozó értetlenkedésemet 
látva Mógor elvtárs felvilágo-
sított, hogy „az nem a szovjet 
zászló, hanem a nemzetközi 
munkásmozgalom vörös lobo-
gója”. Ez az előző évben volt.

A tanácselnök elvtárs most 
megállította az autót és bejött 
a Közösségi házba is, ahol a 
használaton kívüli mozi és 
könyvtár mellett volt a párt-
iroda. A látottakkal elégedet-
ten az autóval engem is lehoz-
tak a városközpontba. nem 

emlékszem, ki ült mellettem a 
hátsó ülésen, de ő figyelmez-
tette a főnököt, hogy „na nézd, 
milyen fasor lesz itt!” És való-
ban, a gödrökben, kissé dü-
löngélő sorban, a lyukak hát-

só falához támasztva sora-
koztak a férfikar vastagságú, 
lombjukat jó három méter 
magasan hordó fiatal fák. El-
kezdődött a fasor telepítése. 
Mógor elvtárs felpillantott a 
sportlapból és felmordult:

„Azok a rohadt zöldek, már 
megint nem férnek a bőrük-
be…”

Másnap szombat volt és az-
után vasárnap, azután to-
vább teltek-múltak a napok. 
A fák lombja előbb csüggedt-
fonnyadt, majd száradt, a dü-
löngélésből felborulás lett itt-
ott – és végül eltűntek a fák. 
Csak a félig-meddig beteme-

tett gödrök emlékeztettek 
még egy ideig az érdi KISZ 
fiataljainak szocialista fel-
ajánlásból, szabad idejükben 
elvégzett – értelmetlenné vált 
– közhasznú munkájára.

n  n  n

Mostanában láttam egy 
fényképet az újságban, a 
mostani polgármester fát ül-
tetett, mint azt az alapkőle-
tétkor szokták. Mondhatjuk, 
hogy az csak egy fa – de az is 
eggyel több fa a kertváros 
illúziója felé haladtunkban.

n  n  n

Az áruház parkolóját át-
alakították, rendezték az új 
tulajdonos beköltözésekor. 
Rendezettebb, gondozottabb 
lett. És a telepített fák közül 
alig száradt ki egy-kettő-há-

rom. Szemmel látható, hogy 
a száraz fák is még évekig 
élnek – csak hangjuk nincs, 
panaszkodni nem tudnak. 
A látható jelekből pedig ko-
rántsem mindig értünk.

n  n  n

Persze, igazságtalanság 
lenne azt a látszatot meg-
hagyni, hogy a válogatós em-
lékezet csak a történészekre, 
a szelektív látás csak a kerté-
szekre korlátozódik. nagy úr 
a megszokás, a látvány meg-
szokása is. A város büszkesé-
geként emlegetett, most mú-
zeum, egykori vendégfogadó 
épület együttese, újra meg 
újra átesett „műemléki felújí-
táson”. Legutóbb EU-s pén-
zen is. Igaz, nem a teljes 
komplexum, mert az építtető 
elképzelése szerinti, szabá-
lyos, szimmetrikus elrende-
zésű épületegyüttes ma cson-
ka, féloldalas. Az egyik szár-
nya levágva: a Felső utca felő-
li épülettel az „eredeti álla-
pot” megközelítése sem lát-
szik elérhetőnek – belátható 
időn belül. A belekerült sokfé-
le tulajdonos miatt reményte-
len vállalkozás lenne a kisa-
játításával próbálkozni. Sem 
pénz, sem akarat nincs. Van 
már múzeum, galéria, étte-
rem, fű, fa, szobor az udvaron 
– örüljünk, hogy ennyi is van. 
Legyen elég. „Merjünk kicsik 
lenni”? nem kellene. Abból 
nem lesz haladás, eredmény, 
csak langyos víz.

Azt meg valahol régen ol-
vastam (így szólt az Úr): „sem 
hideg nem vagy, sem meleg, 
mivel langyos vagy, kiköplek 
a számból”.

Visszatérve a felújításra: a 
főépület négy „stílusosra” 
vastagított kéménye mellett 
az ötödiket meghagyták az 
anakronisztikus, jellegte-
len, karcsú, oda nem illő mé-
retében. Ez méltatlan egy 
„érdikum” látványához. 
nyilván ez volt a megszokott 
látvány, évtizedeken át, hi-
szen ugyanekkora kémé-
nyek voltak az olajkályhával 
fűtött érdi családi házak 
mindegyikén. Ez a hibás lát-
ványelem viszont megkérdő-
jelezi az egész felújítás mű-
emléki igényességét.

Persze, csak annak, aki 
egyáltalán figyel az ilyesmi-
re és nem csupán az újra 
meg újraismételt szövegeket 
és szlogeneket fogadja be, és 
akinek feltűnnek a visszás-
ságok. Hogy szóvá tenni ér-
demes-e? nem is tudom.

Természetesen bármikor 
emlékezhetünk az épület év-
tizedekkel ezelőtti, lepusz-
tult állapotára.

 n Votin József

Még egyszer: fák a városban

„Azok a rohadt zöldek…”

Zöldkereszt (Szabó Sz. Szilárd grafikája)
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

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

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  Filmszerész 
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja

20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek 
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 

Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00  Hallgass hazait 

– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

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

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! 

Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 
magazinja

16.00  Aréna 
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja

18.00  HeuRéka 
Az Érd FM 101.3 életmód magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. július 27-től augusztus 2-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 augusztus 1- jéig

PROGRAM
TEMATIKUS 
KÖNYVVÁLOGATÁS
Kosztolányi Dezső születésének 
130. évfordulója alkalmából
Megtekinthető  augusztus 1-jéig
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 27., HÉTFŐ
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Jazzland ism. 15. rész
20.00  Labdarúgó-mérkőzés ism. 

Érd–Vecsés 
21.40  Közlekedés XXI. 15/4. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

JÚLIUS 28., KEDD
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 16. rész
20.55  Örökségünk 15/4. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 16. rész
21.55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

JÚLIUS 29., SZERDA
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 17. rész
20.25  Circus Maximus 

színes NSZK-magyar játékfilm 
R: Radványi Géza

22.05  Mozgás Sportmagazin
22.35  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 17. rész
20.30  Sztárportré 3. rész
21.00  Mozgás ism. Sportmagazin
21.30  Léptünk koppan ódon köve-

ken 30/3. rész színes, magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat  
R: Seregély István

22.00  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

JÚLIUS 31., PÉNTEK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Tea két személyre 17. rész
20.00  Jazzland 16. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Elveszett paradicsom 

fekete-fehér, magyar játékfilm, 
R: Makk Károly

22.35  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/5. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Életem Afrika 17/12. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.30  Circus Maximus 
színes NSZK-magyar játékfilm 
R: Radványi Géza

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 17. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, 
civil társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI. 15/5. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Elveszett paradicsom 
fekete-fehér, magyar játékfilm, 
R: Makk Károly

22.05  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

Érd nyugdíjasklubjai
Nyugdíjasklub Klubnapok Vezető Telefonszám

Béke – Barátság
Mária u. 22

Csütörtök, 14 óra Ridácsné Rózsa Margit 06 20 516 0136

Tusculanum Nyugdíjasklub
Mária u. 22.

Páratlan szerda, 15 óra Domján Károlyné 06 23 360 510

Zrínyi Ilona Nyugdíjasklub
Mária u. 22.

Minden második hétfő, 
14 óra

Farkas Mihályné 06 23 367 100
06 70 220 1859

Barátkozzunk Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hónap utolsó kedd, 
15 óra

Péter Tamásné 06 23 362 305
06 20 974 6568

Életet az Éveknek
Szepes Gyula MK

Kedd, 15 óra Erős János 06 23 368 229
06 30 642 1280

Életmód Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hó második szerdája, 
14 óra

Szlovák Kálmánné 06 23 367 417
06 70 579 2841

Pedagógus Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hó első hétfője, 
13 óra

Lozsi Sándorné 06 23 364 322

Siketek Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hónap 3. keddjén 
16.30–19.30 óráig

Popovics Zoltán, Szabó 
Péterné jeltolmács

SMS:  
06 30 550 0034

Szemsérültek Klubja
Szepes Gyula MK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 14–16 óráig

Kékesi Józsefné 06 23 375 430

Bolyai Pedagógus Nyugdíjasklub
Érdligeti Ált. Iskola

Páratlan kedd, 16 óra Druzsin József 06 20 976 5530

Csuka Zoltán Nyugdíjasklub
Érdligeti Ált. Iskola

Minden második hétfő, 
15 óra

Nawrocki Antalné 06 23 367 018

Parkvárosi Fenyves Klub
Parkvárosi Közösségi Ház

Kedd, 13 óra Boros Károly 06 23 372 277

Petőfi Nyugdíjasklub
Ófalu, Pedagógiai Szakszolgálat

Minden hónap első hétfője, 
14 óra

Szőcs Gáspárné 06 70 241 8636

Sasvárosi Nyugdíjasklub
Batthyány Ált. Iskola

Minden páratlan hétfő, 
14.30 óra

Borbély Gáborné 06 23 366 939
06 30 9041 265

FELHÍVÁS!
Kedves Nyugdíjasklubvezetők!

Szeptembertől Tamáskáné Jakab Margit

kézimunka szakkört
indítana, ha megfelelő érdeklődés lenne a klubtagok 

részéről. Várjuk a klubokból 2–3 fő jelentkezését a 
06 30 213 1209 telefonszámon! Domján Károlyné

FIGYELEM!
Az Érdi Horvát Önkormányzat 
augusztus 1-jén autóbuszos 

kirándulást szervez Bátyára a 
Fokhagymafesztiválra!

Érdeklődés és jelentkezés:
Weszelovits Istvánné 

06 20 371 6566
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Foglalkozás jellege:
Megbízási szerződés alapján óraadó
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
A munkakörbe tarozó feladatok:
gimnáziumi tagozaton filozófia tan-
tárgy oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• oklevél, tanúsítványmásolatok  
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének idő-
pontja: A munkakör legkoráb-
ban 2015. augusztus 25. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. augusztus 17.
A pályázat kiírásával kapcsolatos 
további információt Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezető  nyújt, a 
06/23/365-140-es telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a KLIK Érdi 
Tankerület Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza 
u. 1/b).  Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: filozófia sza-
kos középiskolai tanár.
• személyesen: Érdi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és Gimnázium,  Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: Vezetői döntés alapján.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. augusztus 18.

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 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 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. 

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. 

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város 147/2015. (VI.25.) számú hatá-
rozatának megfelelően a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pintyőke u. 
által határolt tömbre vonatkozóan a 233/2010. (VII. 19.) KGY. határozattal elfo-
gadott Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010.(VII.20.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását készítjük elő.
A felhíváshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatási dokumentáció – melyben a terv-
módosítás célja és várható hatása is olvasható - a Polgárok Háza Ügyfélszol-
gálati 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 határozata 
szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a véleményező partnerek – 
lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közös-
ségek – minél szélesebb körének bevonását. 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2015. július 27-ig nyilat-
kozzanak 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

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

pályázatot hirdet
filozófia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

ádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

VásároljonweBáruházunkBan!
www.colmetalshop.hu
1211 Budapest, Mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
Tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

kedVezményeinkről és szállításról érdeklődjön irodánkBan!

• Bádogos termékek széles választéka
• Gipszkarton rendszerek
• OSB
• Tetőfedő anyagok – kiegészítők, cserepek
• Hő-, hang-, vízszigetelések
• Bitumenes szigetelőanyagok
• Térkövek, burkolatok
• Kerti vízelvezető rendszerek
• Nyílászárók
• Falfestékek
• Falazóanyagok, vakolórendszerek
• Falburkolatok
• Kéményrendszerek

KiviTelezéST iS vállaluNK!

25
69

14

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

Új technológia a hő- és vízszigetelésben:
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

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

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.
Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

Az építészet manapság legfonnntttooosssaaabbbbbb kkkiiihhhííívvvááásssaaa aaa fffeeelllüüülllrrrőőőlll jjjööövvvőőő cccsssaaapppaaadddééékkk ééésss aaaz alulról szivárgó nedvesség
elleni védelem, illetve a megfelelő hőszigeteléssel komfortos klíma biztosítása a lakó- és tetőtérben is.

Cégünk, az ECOPUR Kft. az építési helyszínen szórt különféle összetételű poliuretán habbal biztosítja:
• a hézagmentes, tökéletes hő- és légzáró burkot,
• járható, toldásmentes födémszigetelést,
• cserép vagy pala alá fújva a hő- és vízszigetelés mellett statikailag is összefogja, összeragasztja
a tetőszerkezetet, és ezzel növeli a tető szilárdságát,

• régi, elöregedett, hatástalanná vált hőszigetelések kiváltására tökéletesen alkalmas,
• lapostetők lépésálló hőszigetelése, vízszigetelése,
• lakott, beépített tetőterek egyszerű és gyors hőszigetelés-felújítása kívülről is.

Az ECOPUR Kft. egy lengyel fizikus találmánya alapján vállal-
ja nedves betonos pincék, medencék
• utólagos vízzáróvá tételét,
• ezáltal a sérült vízzáró szigetelések okozta vízbeszivárgás
megszüntetését akár 5 bar negatív talajvíznyomásig is,

• vizes vagy vízzel elárasztott, használhatatlan pincék szá-
razzá tételét.

Referenciák: M4-es Metro, Vízművek medencéi

Cégünk, az ECOPUR Kft. 30 éves mérnöki tapasztalattal, korrekt, gyors mun-
kavégzéssel bel- és külföldön is (Németország, Anglia, Románia) áll az Önök
rendelkezésére.

A jövő hő- és vízszigetelése
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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 idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti 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 rendel-
kezései 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, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Szénásiné Mészáros 
Márta nyújt, a 06/20-332-1038-os te-
lefonszámon.

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

da címére történő megküldésével (2030 
Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő 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 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 Tállya Tagóvoda  

pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. 

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. 

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 közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: Határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő
Álláshelyek száma: 2 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány 
Óvoda, illetve Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges 
feladatok: Óvodapedagógusi feladatok 
ellátása a 3–7 éves korú gyerekek tekin-
tetében
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak
Pályázati feltételek: Főiskola, óvoda-
pedagógusi végzettség, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, egészségügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák: empátia, to-
lerancia, gyermekközpontúság, csapat-
szellem
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat másolata

• részletes, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy annak megkérését igazoló 
postai feladóvevény
• egészségügyi könyv
• a munkakör betöltése, a besorolás 
szempontjából figyelembe vehető to-
vábbképzéseket, egyéb végzettségeket 
igazoló okiratok másolata
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázat 
anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2015. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton a szivarvany@erd.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2015. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye:
www.erd.hu
www.kozigallas.gov.hu

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: Határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 1 fő 
A munkavégzés helye: Szivárvány 
Óvoda, illetve Tagóvodái 
A munkakörhöz tartozó tényleges 
feladatok: pedagógiai asszisztensi fel-
adatok ellátása a 3–7 éves korú gyerekek 
tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadóak

Pályázati feltételek: középfokú képe-
sítés, pedagógiai asszisztens, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, egészségügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák:
empátia, tolerancia, gyermekközpontú-
ság, csapatszellem
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat másolata
• részletes, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy annak megkérését igazoló 
postai feladóvevény
• egészségügyi könyv

• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázat 
anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2015. augusztus 24. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. augusztus 10. 
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton a szivarvany@erd.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2015. augusztus 17. 
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye: www.erd.hu 
www.kozigallas.gov.hu

Ismételten tájékoztatjuk Érd 
Megyei Jogú Város minden la-
kosát, hogy városunk területén 
folyamatosan működik a házhoz 
menő lomtalanítás.
Az ÉTH szolgáltatására – az év 
folyamán bármikor – évente egy 
alkalommal, díjmentesen, min-
den olyan érdi lakos jogosult, aki 
Érden bármilyen lakóingatlannal 
rendelkezik és bejelentkezett 
nyilvántartási rendszerünkbe.
a házhoz menő lomtalanítás 
rendje a következő: 
1. Kérjük, ha Ön is igénybe szeret-
né venni ezt a szolgáltatásunkat, 
előzetesen vegye fel a kapcsola-
tot az ÉTH ügyfélszolgálatával:
• telefon: 06-23-522-600 mobil: 
06/70-466-6060 
• e-mail: ugyfelszolgalat@eth-
erd.hu honlap: www.eth-erd.hu 
• levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

2. Munkatársunkkal megbeszél-
heti:

• milyen jellegű lomhulladékot 
szeretne elszállíttatni
• milyen mennyiségről van szó
• egyeztetik, mely dátumra 
szeretné igényelni a szállítást
• rögzítik az Ön elérhetőségeit

3. A szállítás napján az Ön címére 
induló kollégánk felveszi Önnel a 
kapcsolatot az előző címről való 
induláskor. 
Fontos: a lomhulladékot csak 
ingatlanon belül lehet össze-
gyűjteni, amíg a szállító au-
tónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív 
hulladékszigetekhez bármilyen 
lomot kirakni szigorúan tilos és 
pénzbírsággal büntethető!
Reméljük, szolgáltatásunkat Ön 
is megelégedéssel tudja igénybe 
venni, és közösen sikerül szebbé, 
tisztábbá tenni városunkat és ter-
mészeti környezetünket.
Érd és Térsége Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. sajtószolgálata

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: Határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 1 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvo-
da, illetve Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges 
feladatok: Gyógypedagógusi feladatok 
ellátása a sajátos nevelési igényű 3–7 
éves korú gyerekek tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irány-
adóak

Pályázati feltételek:  Főiskola, gyógy-
pedagógusi végzettség, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség, egészségügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák: empátia, tole-
rancia, gyermekközpontúság, csapatszel-
lem
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások 
• végzettséget igazoló okirat másolata
• részletes, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy annak megkérését igazoló 
postai feladóvevény
• egészségügyi könyv
• a munkakör betöltése, a besorolás szem-
pontjából figyelembe vehető továbbkép-

zéseket, egyéb végzettségeket igazoló 
okiratok másolata
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázat 
anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betöltésének időpontja: 
2015. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton a szivarvany@erd.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye: www.erd.hu
www.kozigallas.gov.hu

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: Határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Álláshelyek száma: 3 fő
A munkavégzés helye: Szivárvány 
Óvoda, illetve Tagóvodái
A munkakörhöz tartozó tényleges 
feladatok: dajkai feladatok ellátása a 
3–7 éves korú gyerekek tekintetében
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadóak

Pályázati feltételek:  középfokú 
képesítés, óvodai dajka, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, egészségügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák: gyermekköz-
pontúság, csapatszellem
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások 
• végzettséget igazoló okirat másolata
• részletes, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak megkérését 
igazoló postai feladóvevény
• egészségügyi könyv

• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázat 
anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betöltésének idő-
pontja: 2015. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton a szivarvany@erd.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2015. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye www.erd.hu
www.kozigallas.gov.hu

Tájékoztató
A HÁZHOZ MENŐ 

loMtalaNÍtáSrÓl

a szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére

a szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

pályázatot hirdet
pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

a szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

pályázatot hirdet
gyógypedagógus munkakör betöltésére

a szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

pályázatot hirdet
dajka munkakör betöltésére
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Az M7 Iparos úti lehajtó 
átépítésének kivitele-
zője, az  Euroaszfalt Kft. 
tájékoztatása alapján az 
elkövetkező hetekben 
ezekre a forgalmi válto-
zásokra kell számítanunk: 

Iparos út és környéke 

A Kádár utca–Shell ben-
zinkút közötti szakaszon a 
járdában a közműépítés foly-
tatódik. 

A templom sarkánál a jár-
dában közműépítés folyik, a 
gyalogosokat a tervezett jár-
da helyére, a templom mellé 
terelik. 

Az Aszfaltozó utcát teljes 
lezárják, a tervek szerint 3 
hétre.

A Hegesztő utca egyirá-
nyú lesz (az Aszfaltozótól le-
het haladni Sóskúti felé), fél-

pályás lezárás mellett csa-
padékcsatorna- és szegély-
építés zajlik, a tervek szerint 
3 hétig.

A Sóskúti úton elkezdő-
dik az óvoda mellett a por-

zajvédő támfal építése. A 
munka a járdán, útpadká-
ban folyik, de esetenként 
érintheti a gépjárműforgal-
mat is, előreláthatólag há-
rom hétig.

M7 fel- és lehajtó
Az autópálya Balaton felé 

le-, illetve Balaton felől fel-
hajtó ágát lezárják 6 hétre. 
Ebben az időszakban csak a 
Budapestről le-, illetve a Bu-
dapestre felhajtó ágakat le-
het használni.

Az Iparos utat egyirányú-
sítják a Shell kút irányából a 
városközpont felé. Pontosan 
nem tudni még, meddig, de 
várhatóan ősz végéig. 

Bem tér 
A buszfordulóban épület-

bontás miatt a jövő héten egy 
hétre korlátozzák a gyalo-
gosforgalmat, a buszfordulót 
a korlátozás nem érinti. 

| 2015. július 22. |    helyi érték helyi érték    | 2015. július 22. |

A Batthyány 2020 program keretében, állami 
finanszírozással újjáépítik az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskolát és a mellette lévő 
Fácán óvodát. Az 1980-ban Forfa-panelekből 
épült intézmények felett eljárt az idő; a fejlesztést 
a megváltozott igények is indokolják.

Megújul a Fácán köz, Pa-
csirta és Papagáj utcák által 
határolt óvodai, iskolai tömb: 
a Fácán ovi a füves sportpá-
lya helyére költözik, az óvo-
da régi telkén pedig felhúz-
zák a Batthyány iskola egyik 
új szárnyát, míg a másikat a 
régi iskola helyére építik. (A 
pár éves Batthyány torna-
csarnok természetesen meg-
marad.) Az iskolaudvaron új 
sportpályákat alakítanak 
ki, ahogy az ovi is új kertet 
kap, ráadásul felépül a tömb-
ben egy játszótér is – tájé-
koztatta lapunkat Simó Ká-

roly (Fidesz–KDNP) alpol-
gármester, a kerület önkor-
mányzati képviselője, aki-
nek választási programjá-
ban a Batthyány iskola, vala-
mint az óvoda újjáépítése az 
első helyeken szerepelt. 

– Ez az egyik legjobban 
előkészített beruházás a Mo-
dern Városok programjai kö-
zött. A tervezési folyamat el-
indult – erre az idei költség-
vetésben biztosítottuk a for-
rást –, és az egyeztetések is 
megkezdődtek az önkor-
mányzat, a KLIK és az iskola 
vezetése között. Jövő év ele-

jére várhatóan elkészülnek 
a jogerős tervek, és ezt köve-
tően kiírhatjuk a közbeszer-
zési eljárást – zárta szavait 
Simó Károly. 

Hogy mennyibe kerül ez 
az óvodai, iskolai projekt, 
még nincsenek pontos szá-
mok, de annyi biztos: a Bat-
thyány újjáépítése milliár-
dos tétel, az óvoda pedig 
350–400 millió forintba kerül 
majd.

– Nagyon örülök, hogy az 
iskola átalakítása megvaló-
sulhat. Egyrészt megszűn-
nek az épület állapotából 
adódó gondjaink, másrészt 
beindulhat egy gimnáziumi 
tagozat, ami a településrész-
nek is nagy előnyére válik 
majd – mondta lapunknak 
Rozgonyi János iskolaigaz-
gató, hozzátéve: előnyösebb, 
hogy új épületet húznak fel, 

és nem a régit alakítják át, 
hiszen ez egy lapostetős, pa-
nelekből összerakott épület, 
amelynek korszerűtlenek a 
nyílászárói, a kazánja pedig 
túl nagy teljesítményű.

– Az elképzelések szerint 
egy huszonnégy osztályos, 
tizenkét évfolyamos intéz-
mény jön majd létre a régi 
helyén. A gimnáziumi kép-
zés speciális lesz: emelt óra-
számú sport- és egészség-
ügyi osztályokat indítunk 
majd – számolt be a tervek-
ről az igazgató, akit arról is 
kérdeztünk, mennyire tart 
attól, hogy az építkezés meg-
nehezíti az iskola mindenna-
pi életét.

– Minden bizonnyal lesz-
nek átmeneti kényelmetlen-
ségek az építkezés egy-két 
esztendeje alatt, cserébe vi-
szont egy új, jó minőségű 
épületet kapunk. Nem volt ez 
másként a Gárdonyi iskolá-
nál sem – hozta fel példa-
képp a pár éve újjáépített 
tuscu lanumi iskolát az igaz-
gató. n ÁdÁm Katalin

Noha ráférne, egyelőre komolyabb felújításokra 
nem kerül sor a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
épületében, mert a városvezetés hosszú távon 
egy új kulturális komplexumban gondolkodik. 
A halasztást már nem tűrő javításokat azonban 
még most nyáron elvégzik. 

A napokban a Hírnök ut-
cai központi épület és a 
gyermekkönyvtár elavult 
fűtési rendszerének felújí-
tására került sor: egyrészt 
az elöregedett csőrend-
szert cserélték le, másrészt 
– a hatékonyabb energia-
felhasználás érdekében – 
kettéválasztották a két 
épület fűtési rendszerét. 
Így különálló kazánt kap-
tak az épületek, könnyeb-
ben lehet majd szabályozni 

a hőmérsékletet, gazdasá-
gosabban tudják majd befű-
teni mind a gyermek-, mind 
pedig a felnőttkönyvtár ol-
vasótermét és egyéb helyi-
ségeit. 

Emellett az intézmény 
nyári működési szünetére 
időzítették a bejáratok javí-
tását, mert ezen munkák 
betonfeltöréssel, sok por-
ral, törmelékkel járnak, és 
az épületbe való bejutást is 
nehezítik. 

A burkolat javítását egy-
részt az indokolja, hogy a 
könyvtár egyik ékessége, 
az óriási, öreg platánfa 
gyökerei alaposan megbon-
tották a sok évvel ezelőtt 
készült, régi aljzatot. Más-
részt itt az alkalom az aka-
dálymentesítésre: ez eddig 
nagyon hiányzott a moz-
gáskorlátozottaknak és a 
babakocsival érkezőknek 
is – magyarázta Sebes-
tyénné Majchrowska 
Ewa, az érdi könyvtár 
igaz gatója. 

A könyvtár augusztus 
3-tól augusztus 23-ig zárva 
lesz, azután kicsit megújul-
va, izgalmas őszi progra-
mokkal várják vissza a lá-
togatókat. 

n B. E. 

Ismét elérte térségünket 
egy hőhullám. A hőségriadó 
munkára szólította a vízmű-
veket és a Vöröskereszt 
munkatársait is.

Már megszokottnak szá-
mít, hogy az Érd és Térsége 
Vízközmű Kft. hőségriasztás 
idején egy-egy pohár hideg 
vízzel kínálgatja a járókelő-
ket. Azokon a napokon, ami-
kor érvényben van a legma-
gasabb, harmadfokú hőség-
riadó, munkanapokon ott 
vannak Érd központjában a 
vízosztók. Szarka Attila, a 
vízművek munkatársa la-
punknak nyilatkozva el-
mondta: kolléganőjével már 
reggel 9 órától töltögetik a 
műanyag poharakat a hideg 
vizes tartályból, és bár nem 
kér belőle mindenki, különö-
sen dél körül és a kora dél-

utáni órákban álltak meg 
sokan, hogy kissé felfrissül-
jenek. Naponta öt-hatszáz 
pohár vizet fogyasztottak az 
érdi járókelők. Diósd és Tö-
rökbálint központjában is 
kínálták ingyen a vizet, és a 
hőségriadó végéig minden-
képpen maradtak.

Nemcsak az ÉTV gondos-
kodott arról, hogy a nagy me-
legben ivóvízhez jussanak az 
emberek. A Magyar Vöröske-
reszt Érdi Szervezete mun-
katársai és önkéntesei, Jan-
zsó Mónika, a szervezet érdi 
koordinátora vezetésével az 
autósokra specializálódtak. 
Pénteken és a hét végén az 
M7-es érdi le- és felhajtónál 
56 karton, azaz összesen 336 
flakon szénsavmentes ás-
ványvizet osztottak ki a gép-
járművezetőknek. n BE

Új épületszárny a gimnáziumi tagozatnak, új kert a kicsiknek, és sportpálya is épül 

Megújul a Batthyány iskola, költözik az óvoda

Ősszel megújulva vár vissza a könyvtár Jólesik a friss víz a kánikulában!

Leaszfaltozták a Törcsvári utcát

Aszfaltburkolatot kapott a Törcsvári utca: az elmúlt években a 
sok kátyú, valamint a nyári időszakban a nagy por sok problé-
mát okozott. Több mint 1 km hosszan, 4 méter szélességben 
aszfaltozták le a Hargitai és a Füzérvári utcák közötti szakaszt. 
A beruházás az éves, 5 millió forintos képviselői keretből való-
sulhatott meg – mondta el az Érd Tv Híradójának Fülöp Sán-
dorné önkormányzati kép viselő. Az utcaszakasz felújítását a 
Parkváros irányából érkező nagy forgalom indokolta – emlé-
keztetett a választókerület önkormányzati képviselője, majd 
hozzátette, hogy a jövőben további utcákat is felújítanak 
majd. A Törcsvári utca aszfaltozásával egy időben a Cserhalmi 
utcában mart aszfaltot terítettek le a szakemberek.

Iparos u.
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Lezárt útszakasz (munkaterület)

Félpályás útlezárás (munkaterület)

Egyirányú útszakasz

Lokális útszűkület rövid ideig (1 nap)

Munkavégzés a járdán
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A buszfordulóban épületeket bontanak, de ez a buszforgalmat nem érinti 

Időszakos forgalomkorlátozások az Iparos út térségében 

Folytatódnak a felújítási-átépítési munkák 

Lezárások a Bem téren és környékén 

30. hét
Arany János
Erkel
Ferenc
Ferenc 

(György–Riminyáki)
Gábor
Gergely
Gyula (Tárnoki–terület-

határig)
Huba
Hunor
Imre
István (Tárnoki–Géza)
János
János (teljes hossz)
Jenő
Kálmán (Tárnoki–Kende)
Károly
Kelemen 

(Damjanich–László)
Keve 

(Damjanich–Keve 2.)

Komlói (teljes hossz)
Kont 

(Damjanich–László)
Koppány 

(Damjanich–László)
Pál
Péter
Petőfi Sándor 

(Gárdonyi–Madách)
Sándor
Vince

31. hét
Baján
Balázs (teljes hossz)
Barót (teljes hossz)
Béla
Bendegúz (teljes hossz)
Benedek (teljes hossz)
Bernát (teljes hossz)
Berta (teljes hossz)
Bertalan
Boldizsár (teljes hossz)

Bulcsú
Csanád
Csongor (teljes hossz)
Dániel
Dávid
Dénes
Dezső
Domonkos
Edömér (teljes hossz)
Elek (teljes hossz)
Elemér (teljes hossz)
Előd (teljes hossz)
Emil
Ernő (teljes hossz)
Ervin (teljes hossz)
Iglice
Infű
Iszalag
Izsóp
Jácint
Jázmin
Kaktusz
Kankalin

Keserűfű 
(Fürdő–aszfaltig)

Komócsin
Koronafürt 

(Fürdő–Ligetszépe)
Kövirózsa (teljes hossz)
Lótusz
Ürmös
Zsolt

32–33. hét
Aranyos
Barca (Aranyos–Apály)
Béga 

(Aranyos–Budafoki)
Berettyó
Berezna 

(Aranyos–Budafoki)
Bodrog 

(Aranyos–Budafoki)
Budafoki 

(Tétényi–Hanság)
Csele

Csermely 
(Zagyva–Temes)

Dagály 
(Laborc–Latorca)

Dráva 
(Aranyos–Budafoki)

Duna
Forrás (teljes hossz)
Galga (teljes hossz)
Garam
Hanság
Hernád (teljes hossz)
Homoród 

(teljes hossz)
Kapos (teljes hossz)
Kőrös (teljes hossz)
Küküllő (teljes hossz)
Laborc 

(Sárd–MÁV töltésig)
Lajta 

(Lapáj–MÁV töltésig)
Latorca 

(Sárd–MÁV töltésig)

Lendva 
(Sárd–MÁV töltésig)

Mályva
Marcal 

(Sárd–MÁV töltésig)
Margaréta
Maros 

(Sárd–MÁV töltésig)
Mécsvirág
Meder (Lendva–Morva)
Morva 

(Sárd–MÁV töltésig)
Mura 

(Sárd–MÁV töltésig)
Nádas
Napvirág
Nefelejcs
Néra (Nádas–MÁV 

töltésig)
Nőszirom
Nyárád (Sás–Nádas)
Olt (Talabor–MÁV 

töltésig)
Orchidea
Orgona

Őszirózsa
Patak (teljes hossz)
Porcsinrózsa
Puszpáng (teljes hossz)
Rába
Rábca
Rima (teljes hossz)
Sárvíz (Sárd–Rákos)
Száva (Budafokitól)
Talabor
Tállya
Tarcal
Tarna (Duna–Tarcal)
Terasz
Tisza
Tó (teljes hossz)
Túr
Túróc (teljes hossz)
Visó
Zala (Zápo–Tétényi)
Zuhatag (teljes hossz)
Zsil (teljes hossz)
Zsilip (teljes hossz)
Zsitva

Tervezett útkarbantartások augusztus közepéig 

Áldatlan állapotok
Januárban két napig szünetelt a tanítás az iskolában, mert 
elrozsdásodott és kilyukadt az egyik fűtésvezeték. Az épület 
rendkívül rossz hőszigetelése, elavult fűtésrendszere miatt 
télen a termekben vagy nagyon meleg, vagy nagyon hideg 
van, nagy esőzések idején pedig előfordulnak beázások is. 
A késő tavaszi kánikulában pedig a termekben gyakran na-
gyobb a hőség, mint odakint. Kívülről nem is igen látszik az 
épületen, hogy milyen rossz a helyzet, tavaly nyáron ugyan-
is egy alapítvány jóvoltából száztíz önkéntes, valamint az 
iskola dolgozói és a szülők munkájának köszönhetően kívül 
új színt kaptak a falak, és lemázolták a nyílászárók kereteit is. 
Idén nyáron a Batthyány sportcsarnokban végeznek kar-
bantartási munkálatokat.

Az óvoda új játszóteret is kap 

Jobb, hogy új épületet húznak fel, és nem a régit alakítják át – mondja az igazgató
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Az elmúlt héten számos dologra fény derült az ÉRD 
női kézilabdacsapatának 2015/2016-os szezonjáról. 
Változás, hogy az alapszakasz első nyolc helyezettje 
jut tovább a rájátszásba. A KEK-ben kiemeltként 
várják a sorsolást. 

A Magyar Kézilabda Szövet-
ség (MKSZ) kisorsolta a 
2015/2016-os női kézilabda NB 
I. alapszakaszának párosítá-
sait, ahol az ÉRD az előzetes 
tervek szerint szeptember 2-án 
hazai pályán fogadja az Ipress 
Center Vác csapatát, de a pon-
tos időpont 
egye lőre nem 
ismert, hiszen 
függhet a televí-
ziós közvetíté-
sektől is. A baj-
nokság máso-
dik fordulójá-
ban, szeptem-
ber 6-án Békés-
csabára látogat-
na k Szabó 
Edináék, azt 
követően pedig 
szeptember 13-
án a Győri ETO-t fogadnák. 
Ezt a mérkőzést, minden bi-
zonnyal vagy előbbre hozzák, 
vagy elhalasztják, mivel a győ-
riek az előzetes információk 
szerint szeptember 12-től a 

Bajnokok Ligája selejtezőjében 
szerepelnek.

Az új szezonban változás, 
hogy az alapszakasz első nyolc 
helyezettje jut tovább a ráját-
szásba, ahol az első a nyolcadik-
kal, a második a hetedikkel, a 
harmadik a hatodikkal, a ne-

gyedik az ötödikkel vív meg ku-
parendszerben, oda-visszavá-
gós alapon a legjobb négy közé 
jutásért. A továbbjutó csapatok 
az elődöntő után vívnak meg a 
bajnoki címért és bronzéremért, 

míg a negyeddöntőből kiesők az 
5–8. helyért játszanak szintén 
oda-visszavágós alapon. A 9–12. 
helyért az alapszakaszban elért 
eredmények továbbvitelével hat-
fordulós rájátszásban döntik el a 
helyezésüket.

A rájátszásban mindig az 
alapszakaszban előrébb végző 
csapat lesz a pályaválasztó, 
azaz otthon kezdik meg a sze-
replést.

Kupagyőztesek  
Európa Kupája

Az ÉRD bemu-
tatóedzését kö-
vető sajtótájé-
k o z t a t ó n 
Tekauer Nor-
bert klubelnök 
elmondta, hogy a 
csapat a Kupa-
győztesek Euró-
pa Kupájában 
(KEK; a második 
számú európai 
női kézilabda-
kupasorozat) in-

dul, ahol kiemeltként várják az 
Európai Kézilabda Szövetség 
bécsi központjában rendezett 
sorsolást, amelyet lapzártánk 
után tartottak. Az ÉRD legko-
rábban november 14–15-én kez-

di meg szereplését a nemzetkö-
zi versenyben, így olyan együt-
tesekkel is összekerülhet, mint 
a dán Viborg HK, amelybe ép-
pen nemrég igazolt Érdről az 
irányító, Pálos-Bognár Barba-
ra. A francia Issy Paris is az 
ellenfelek között van, ahonnan 
bő egy évvel ezelőtt igazolt Érd-
re Mariama Signaté, de az 
orosz Zvezda Zvenyigorod 
(ahonnan a jobbáltövő Julia 
Havronyina érkezett) vagy a 
keserű emlékű párharcok 
győztesei, a francia Metz és a 
német Buxtehude is újra meg-
mérkőzhet csapatunkkal. Ezek 
mellett még egy dán, német, ro-
mán, orosz, lengyel, szerb és 
két norvég gárda szerepel.

Bozsana  
a világválogatottban

Július 16-án Lausanne-ban 
bemutató mérkőzésen szerepel-
tek a strandkézilabdázás leg-
jobb női és férfi játékosai, hogy a 
Nemzetközi Kézilabda Szövet-
ség bemutassa a sportágat a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság-
nak és a jelen lévő elnökének, 
Thomas Bachnak. Az ÉRD-hez 
szerződő balszélsőt, Fekete 
Bozsanát is beválogatták a vi-
lág legjobbjai közé, hiszen két-
szer is Európa-bajnok lett, vala-

mint világbajnoki ezüstérme 
mellé 2014-ben és idén is ő lett 
hazánk legjobb strandkézilab-
dázója. A női csapatok mérkőzé-
se kiélezett, ám jó hangulatú ta-
lálkozón, szétlövésben dőlt el, és 
a 3. szettben a magyarokat fel-
vonultató Mira-csapat 22-20-ra 
győzött. 

Fekete Bozsana az MKSZ 
honlapjának úgy fogalmazott: 

– Nagy meglepetés volt szá-
momra, amikor megtudtam, 
hogy részt veszek egy ilyen mér-
kőzésen. Madarat lehetett volna 
velem fogatni, annyira örültem 
neki. Elrohantam anyuká mék-
hoz, hogy elmondjam, mi történt, 
aztán hívtam a barátaimat, na-
gyon örültem. Megtiszteltetés, 
hogy ott lehettem, felejthetetlen 
élmény volt – nyilatkozta az érdi 
balszélső.

n Domonkos Bálint

Az elmúlt héten Miskol-
con rendezték meg a 48. or-
szágos úszó gyermekbaj-
nokságot, ahol rekordszá-
mú, 750 versenyző nevezett 
nagyjából 3800 futamba.

Ahogy természetesen az 
ország úszóegyesületei, úgy 
az Érdi Úszó Sport Kft. is 
képviseltette magát az or-
szágos gyermekbajnoksá-
gon, ahol a 14 érdi összesen 
103(!) számban mérette meg 
magát úgy, hogy többen is 
kilenc számban álltak rajt-
kőre, és négy csapatver-
senybe is beszálltak. 

Mivel rengeteg úszó érke-
zett a bajnokságra, igen ne-
héz volt akár a legjobb húsz-
ba is bekerülni, ami már az 
élbolynak számított, ebből 
kifolyólag érmet még nehe-
zebb volt szerezni a miskolci 
Kemény Dénes Sportuszo-
dában. Ennek ellenére 21 
alkalommal sikerült a leg-
jobb húsz helyezett között 
végezniük, úgy, hogy Gö-

löncsér Renáta és Polgár 
Laura három-három, Do-
bos Viktória és Szklenár 
Flóra két-két, Csulák Noa, 
Girsik Tímea, Jankó Do-
nát és Kovács Boglárka 
egy-egy ilyen teljesítmény-
nyel végzett.

Külön ki kell emelni Őri 
Rebekát, aki nyolc számban 
indult és a 2004-es korosz-
tályban hatszor is az élme-
zőnyben végzett, hiszen 200 
méteres hátúszásban ő lett 
az országos bajnok 2.37,04-
es idejével. Emellett a 400 m 
vegyesen a kiemelkedő ne-
gyedik, 100 m háton pedig 
kilencedik helyet szerezte 
meg, tehát nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy az Érdi 
Úszó Sport Kft. versenyzői 
közül az ő teljesítménye volt 
a legjobb, de az egész csapat 
fejlődése figyelemre méltó, 
hiszen a fiatal versenyzők 
roppant erős mezőnyben 
mutatták meg, mit is tud-
nak.  n DB

Nemrég a Sándor Palotában, 
Áder János köztársasági elnök 
jelenlétében tették le olimpiai 
esküjüket a Los Angelesben 
rendezett speciális olimpiára 
készülő versenyzők, így Deme-
ter Judit, az Érdi VSE tollaslab-
dázója is.

Négy évvel ezelőtt, az Athén-
ban rendezett speciális olimpi-
án Demeter Judit, az Érdi VSE 
tollaslabda-játékosa és edzője 
női párosban aranyérmet, 
vegyes  páros ban bronzérmet, 
míg egyéniben negyedik helyet 
szerzett, ám Judit most csak az 
aranyérmekre hajt Los Ange-
lesben.

Demeter Judit elmondta, 
hogy július 21-én utaznak a ka-
liforniai metropolisba, ahonnan 
csak augusztus 5-én jönnek 
haza, és ahol a lehető legtöbb 
számban, azaz egyéniben, női 
párosban és vegyes párosban is 
megméreti magát. A hozzáállá-
sával nem lehet baj, hiszen min-
den számban aranyérmet vár 

magától, „de nem is szabad 
máshogy hozzáállni”, mondja; 
viszont arra a kérdésre, hogy ez 
mennyire reális, csak annyit fe-
lelt: majd ott, helyben kiderül.

Mivel nem csak tollaslabdá-

zó, hanem edző is Demeter Ju-
dit, növendékeinek pluszmoti-
vációt jelent, hogy egy olimpi-
kontól sajátíthatják el a sportág 
minden csínját-bínját.

Akik ismerik Demeter Judi-
tot, vagy követik a magyar férfi 
vízilabdázás híreit, azok bizto-
san összefutottak már vele, hi-
szen óriási rajongója az A-Híd 
OSC-Újbuda férfi vízilabdacsa-

patának, amely egyébként az 
egyik, Vasas elleni bajnoki mér-
kőzés teljes bevételét Juditnak 
ajánlotta fel, ugyanis az utazás-
hoz szükséges kétszázezer fo-
rintos önrészt is be kellett fizet-
nie, és ehhez a fővárosi csapat 
segített. A Magyar Paralimpiai 
Bizottság, valamint Érd város 
önkormányzata is segítő kezet 
nyújtott neki.

Nem csak az újbudaiaknak 
szurkol, hiszen – mint mondta – 
minden sportot szeret, így ter-
mészetesen az ÉRD női kézilab-
dacsapata is nagy helyet foglal 
el a szívében, de, ahogy megtud-
ta, hogy lesz Érden is (igaz, 
csak korosztályos) vízilabda-
csapat, azt mondta, hogy rend-
szeres szurkolója lesz az érdi-
eknek.

A speciális olimpia július 25-
én kezdődik, míg a tollaslabdá-
zók versenyei 26-tól augusztus 
2-ig tartanak, így ez idő alatt 
szurkolhatunk Demeter Judit-
nak.  n DB

Nem, ez most nem az ÉRD női kézilabdacsapa-
tának híre, bár kétségtelen tény, hogy abban a baj-
nokságban is ezen két csapat a nagy rivális – most 
azonban labdarúgásról van szó.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elkészítette a harmad-
osztály csoportbeosztásait, 
ahol az előzetes tervek szerint 
három (nyugati, közép és kele-
ti) csoportban húsz-húsz csa-
pat vett volna részt, ám az élvo-
nalból visszasorolt négy plusz 
egy gárda közül a Győri ETO 
FC és a Nyíregyháza Sparta-
cus vállalta az indulást. A 
Pápa (eredményei alapján is 

kiesett, és licence sem felelt 
meg), a Kecskemét és a Pécs a 
megyei osztályban folytatja, 
csakúgy, ahogy a néhány éve 
még első osztályú Kaposvár, 
amely két szezon alatt két osz-
tályt esett, ám az NB III-as 
küzdelmeket nem vállalja.

A megyei bajnokok közül is so-
kan visszamondták az indulást, 
sőt a tavaly a harmadosztályban 
bennmaradó csapatok közül sem 

vállalták többen, így az MLSZ 
kénytelen volt a tervezett hatvan 
csapat helyett 51 egyesülettel el-
indítani a bajnokságot.

Az Érdi VSE a Nyugati cso-
portba kapott besorolást, ahol 
az említett Győri ETO FC-vel is 
meg kell küzdenie, úgy, hogy 
számos NB I-es klub második 
csapata is az ellenfelek között 
van: például a Videoton II, a 
Ferencvárosi TC II, a Puskás 
Akadémia II vagy az MTK Bu-
dapest II.

Lesz két járási rangadó is, 
hiszen az előző szezonban a 
harmadosztály harmadik he-
lyén végző Diósdi TC-Select is 
a Nyugati csoportban érdekelt.

Az érdieknek annak ellené-
re, hogy földrajzilag nem kife-
jezetten tartoznak a nyugati 
régióba, így sem kell sokat 
utazniuk, hiszen az említett 
Puskás Akadémia II Felcsú-
ton, a Videoton II Székesfehér-
váron játszik, míg az MTK és 
az FTC mellett a III. kerületi 
TVE, a BKV Előre és a Csepel 
FC sincs nagy távolságra, 
ahogy az FC Tatabánya sem. 
De azért így is lesznek hosszú 
túrák, hiszen Zala megye baj-
nokához, az Andráshidához, 
Mosonmagyaróvárra, Sárvár-
ra és Balatonfüredre is elláto-
gatnak Limperger Zsolték.

Az MLSZ a napokban a baj-
nokság sorsolását is elkészíti, 
hiszen az előzetes hírek sze-
rint augusztus első napjaiban 
már el is indul a 2015/2016-os 
szezon.

A harmadosztályú küzdel-
mekből a húszcsapatos tervek 
szerint a szezon végeztével a 
17–20. helyezettek kiesnek, a 
csoportok első két helyezettje, 
valamint a legjobb harmadik 
(összesen hét csapat) feljut a 
már 2016–17-től húszcsapatos 
második vonalba. Hangsú-
lyozzuk, hogy ezen tervek a 
húszcsapatos lebonyolításra 
vonatkoztak, így ez könnyen 
változhat a későbbiekben.

n HJ

Hagyományteremtő céllal indult útjára egy évvel 
ezelőtt az Érd Körbe Egyesület éjszakai kerékpá-
ros városkerülő túrája, amelyet idén július 25-én, 
szombat este kilenc órától rendeznek meg.

Kerékpározni csoporto-
san, egyénileg és bármilyen 

formában élmény – mondta 
Csengeri Attila, az Érd Kör-

be Egyesület vezetője, pláne, 
ha mindezt éjszaka teszi az 
ember, hiszen a biciklisek 
jobbára akkor használják 
kerékpárjukat, ha munkába, 
iskolába vagy bevásárolni 
mennek, amit pedig jellem-
zően nappal tesznek. Így a 

mostani Érd Körbe Night 
még egy kis pluszt ad a 
résztvevőknek.

A következő városkerülés 
egyfajta demonstrációja is 
az egyesületnek, hiszen meg 
akarják mutatni, hogy min-
denfajta kíséret nélkül, a 
KRESZ-szabályok betartá-
sával közlekedni a városban 
– tájékoztatott Csengeri At-
tila, aki megjegyezte azt is, 
hogy mivel nem lesz rendőri 
biztosításuk, ezért az autók, 
buszok mellett kell közle-
kedniük az egyetlen, 30 kilo-
méteres távon.

Az éjszakai túrázáson 
most kevesebben vehetnek 
részt, hiszen 16 éven aluliak 
nem kerülhetik meg a vá-
rost. Fontos kihangsúlyozni 
a KRESZ szabályainak is-
merete mellett a láthatósági 
mellény, első és hátsó lám-
pák használatát; az ide vo-
natkozó szabályok szerint 
az első keréken fehér, a hát-
són piros macskaszemnek is 
kell lennie, valamint küllő-
prizma vagy reflexcsík 
használatát is előírják.

n Domonkos Bálint

14 érdi úszó 103 számban Az érdi tollaslabdázó minden számban nyerni akar

Úton az Angyalok Városába

Demeter Judit tanítványai példaképe

Csak az idő tartja vissza az ÉRD női kézilabdacsapatát

Világválogatottal a KEK-ben és Vácott is
Program, Női kézilabda NB 
I, alapszakasz (előzetes ter-
vek, az időpontok még vál-
tozhatnak):
09.02. ÉRD–Vác; 
09.06. Békéscsaba–ÉRD, 
09.13. ÉRD–Győri ETO, 
09.20. Budaörs–ÉRD, 
09.23. ÉRD–Mosonmagyar-
óvár, 
09.27. MTK–ÉRD, 
10.03. ÉRD–Debrecen, 
10.25. Ferencváros–ÉRD, 
11.01. ÉRD–Dunaújváros, 
11.08. Fehérvár–ÉRD, 
11.21. ÉRD–Siófok 

A Magyar Kupa fő tábláján az Érdi VSE
Az MLSZ versenykiírása alap-
ján a Pest Megyei Kupa (a Ma-
gyar Kupa kvalifikációja) első 
három helyezettje nyer jogot 
a Magyar Kupa főtáblájára ke-
rülésre. Ennek alapján a Pest 
Megyei Kupa első két helye-
zettje (Nagykáta–Biatorbágy 
1:0) automatikusan résztve-
vője a Magyar Kupa 128-as 
mezőnyének, míg az elődön-
tő két vesztes csapata, a Kis-
némedi és az Érdi VSE mérte 
össze erejét a harmadik, fő-

táblát jelentő helyért. A Ve-
resegyházán lejátszott talál-
kozón a következő bajnok-
ságban már a nemzeti baj-
nokság harmadosztályban 
szereplő érdi gárda magabiz-
tos győzelmet aratott a me-
gye első osztályába most fel-
jutott ellenfele felett.
Cso-Ki Sport–Érdi VSE 1:5 (0:2)
Veresegyháza, 200 néző
Vezette: Harmath Zs.
Érdi VSE: Kertész – Ország, He-
gedűs, Csiszár, Cserven ka-Ko-

vács, Honti, Kelemen, Csizma-
dia-Balázsovics, Skita (Ebedli)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Horváth 60’ ill. Skita 
38’, 48’, Balázsvics 45’, 62’ Kovács 
89’
Sárgalap: Honti, Ország, Csiszár
Kiállítva: Kator 89’, ill. Csiszár 50’
Kertész, az érdi csapat kapusa 
1:3-as állásnál 11-est hárított.
Az Érdi VSE ezzel a győzelmével 
részvevője lett a 2015/2016-évi 
Magyar Kupa sorozat 128-as 
mezőnyének.

nB iii, nyugati csoport:
Balatonfüredi FC, BKV Elő-
re, Csepel FC, Ferencvárosi 
TC “II”, III. kerületi TVE, MTK 
Budapest FC II, Csornai SE, 
Diósdi TC-SELECT, Dorogi 
FC, Érdi VSE, Puskás Akadé-
mia FC II, Győri ETO FC, Fu-
tura Mosonmagyaróvári 
TE 1904, Sárvári FC, Video-
ton FC II, FC Tatabánya, Tarr 
Sprint Andráshida SC.

nB iii, középcsoport:
Békéscsaba 1912 Előre II, 
Bölcskei SE, Budapest 
Honvéd FC-MFA, Erzsébe-
ti Spartacus MTK LE, Pénz-
ügyőr SE, FC Dabas, Duna-
haraszti MTK, Várfürdő-
Gyulai Termál FC, Hódme-
zővásárhely FC, Komlói 
Bányász SK, Kozármisleny 
FC, Monori SE, Paksi FC II, 
SZEOL SC, Tolle UFC Szek-
szárd, Szentlőrinc SE, 
Újbuda

nB iii, keleti csoport:
Rákosmente Községi SK, 
Rákospalotai EAC, Újpest 
FC II, Ceglédi VSE, Cigánd 
SE, Debreceni VSC-DEAC, 
Felsőtárkány SC, FC Hat-
van, Jászberényi FC, Ka-
zincbarcikai SC, Diósgyőri 
VTK tartalék, Nyírbátori 
FC, Nyíregyháza Sparta-
cus FC, Putnok FC, Somos 
SE, Tállya KSE, Termálfür-
dő FC Tiszaújváros.

A csapat mindig számíthat szurkolói támogatására

Nem kell sokat utazgatniuk Limperger Zsoltéknak 

A Győr és a Fradi is az ellenfelek között

Éjszaka tekerik körbe a várostFejlődhet a  
kerékpárút-hálózat
Orbán Viktor miniszterelnök 
javaslatára a Modern Váro sok 
program keretében Érden a 
Batthyány 2020 programnak 
köszönhetően a közszolgál-
tatás-fejlesztésen belül a ke-
rékpárút-hálózat is fejlődhet. 
Az Érd Körbe Egyesület né-
hány éve már elkészített egy 
kerékpáros koncepciót, en-
nek kapcsán Csengeri Attila, 
az egyesület vezetője el-
mondta, hogy szeretnék, ha 
a város vezetése ebből a kon-
cepcióból is venne át ötlete-
ket. Remélik, hogy néhány 
éven belül elkészül a bicikliút-
hálózat, hogy az érdiek biz-
tonságosan tudjanak közle-
kedni, akár munkahelyekre, 
akár turisztikai vagy sportcél-
lal. Csengeri Attila elmondta, 
hogy korábban voltak olyan 
tervek, amelyekben Érden 
keresztül alakítanák ki a Bu-
dapest–Velencei-tó–Balaton 
kerékpárút-hálózatot, vagy 
éppen a Duna menti biciklis 
közlekedést.

Be akarják bizonyítani: éjszaka is biztonságos a tekerés. És persze izgalmas is a sötétben bringázni
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Ingyenes számítógépes talpvizsgálatra invitálta 
az érdeklődőket az Érdi Béta Kkt.: Balázs Péter 
ügyvezető az ipartestület bemutatótermében 
péntek déltől este nyolcig várta a pácienseket.

Az Érd és Környéke Ipar-
testület pár hónapja rendezte 
be bemutatótermét a Tesco 
áruházban, azzal a céllal, 
hogy a helyi vállalkozókat és 
szolgáltatásaikat közelebb 
hozza az érdiekhez. A helyi 
cégek nemcsak a termékei-
ket állíthatják itt ki, hanem 
egy-egy napra be is rendez-
kedhetnek itt. Mint Csóli 
Csaba, az ipartestület ügyve-
zetője lapunknak elmondta, 
szeretnék, ha sorra bemutat-
koznának az érdi és környéki 
vállalkozók, üzletek az opti-
kustól a festékkészítőig, a di-
abetikus szakbolttól az autó-
kereskedőkig.

Múlt pénteken a huszonöt 
éve működő Érdi Béta Kkt. 
várta a lakosságot. A cég 
talpbetéteket, illetve ortopéd-
cipőket készít, előbbit egyedi 
méretvétel, utóbbit számító-
gépes talpvizsgálat alapján. 
Mint lapunknak Balázs Péter 
ügyvezető elmondta, a tíz főt 
foglalkoztató cég székhelye 
Érden található, de a főváros 
XI. kerületében, a Fehérvári 
úton található szakorvosi 
rendelőben is fogadják a páci-
enseket. Egyre többen szorul-
nak manapság talpbetétre, 
gyógycipőre – nem véletlen, 

hogy az első órákban betérők 
mindegyikénél felfedeztek 
valamilyen deformitást. 

A  számítógépes vizsgálat 
egyébként azt mutatja meg, 
hogy a talp egyes részeire 
mekkora terhelés esik.

– Manapság az emberek 
lába túlzottan igénybe van 

véve, sok a boltozati elválto-
zásból eredő, illetve ízületi 
probléma. Ha idejében felis-
merjük a bajt és talpbetéttel 
kezeljük, a fiataloknál még 
van esély a javulásra, idő-
seknél pedig a szinten tar-
tásra, hogy lehetőség szerint 
ne romoljon tovább a lábak 

állapota – mondta Balázs Pé-
ter, aki érdi műhelyében is 
elvégzi a számítógépes vizs-
gálatot a talpbetétet készít-
tetőknek.

n Á. K.

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 Lucyt vagy Peggyt, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Lucy 5 éves, ivartalanított, 
kistestű szuka. Kedves, békés, 
eleinte bizalmatlan volt. Más 
kutyákkal nem igazán foglal-
kozik, egyedüli kedvencnek is 
ajánljuk.

Peggy 4 év körüli, nagy ter-
metű, komondor jellegű szu-
ka kutyus. Érden kóborolt 
azonosító nélkül, eredeti gaz-
dája nem jelentkezett. Barát-
ságos, de félénk természetű, 
a póráztól idegenkedik. Ivar-
talanítás után fogadható 
örökbe.

Szinte mindenkinek 
kellene talpbetét

Időben felismerve a bajt, van esély a javulásra – mondja Balázs Péter

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
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ÜZLET, IRODA

Érd központjában, Rotunda üzlet-
házban Budai útra néző 25 nm-
es üzlethelység kiadó. Telefon.:
20/9-419-606

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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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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LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06302948131 Bodai Éva
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Hölgyeknek, lányoknak Bp. 14.
kerületben most nyíló szépség-
szalonba betanítás lehetőségé-
vel ügyes kezű, talpraesett
munkatársnőt keresek, de gya-
korlott is érdekel. Svéd-relaxá-
ló-kényeztető masszázsra. Érd.:
e-mail: koza.aniko@freemail.hu,
0630/498-03-36. Fényképes be-
mutatkozással.

Telekommunikációs irodai mun-
kára keresünk munkatársakat
azonnali kezdéssel, 6 órás mun-
karendben. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk. Érdeklődni:
0630/190-32-46.

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 24

71
24

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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MUNKALEHETŐSÉG
• Címkéző, csomagolómunkák
• Kertészeti kisegítőmunkák
• Áru-összekészítő feladatok • Betanítottmunkák
Munkahelyeink:Budaörs,Törökbálint,Szigetszentmiklós
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség,napi8órásmunkarendben
Megváltozott Munkaképességűmunkavállalók jelentkezését IS várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16 óra között, vagy
abetanított munkákmegnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

25
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Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

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 az
szaboi@megatherm.hu címre.
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Kútfúrás 10 év garanciával. T:06-
70-633-5772

VEGYES

Köszönetet mondok annak a be-
csületes megtalálónak, aki el-
vesztett okmányaimat szerény
módon visszaadta.

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

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

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszínI felmérés!
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres

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

csökkentése! Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36-30-952-6921, +36-23-630-923 25
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Az érdi lakótelepen négy emele-
tes tömbben 4. emeleti, 53 nm-
es lakás albérletbe kiadó. Tele-
fon: 0630/65-70-762.

OKTATÁS

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

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

Érden keres albérletet (kivéve pa-
nel) biztos munkahellyel ren-
delkező, egyedülálló nő. Érdek-
lődni: 30/823-20-34.

Az érdi lakótelepen másfél szobás
kiadó lakást keresek. Telefon:
0670/204-45-84

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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TELEK

Telek eladó. 645 nm és 1017 nm
Bem tér közelében és Sóskút-
Öreghegyen eladó. Telefon:
0670/549-16-57

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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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 24
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24
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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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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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INGATLAN

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

Több mint 20 éve működő,
érdi telephelyű építőipari
vállalkozás keres megbízha-
tó, gyakorlattal rendelkező,
józan életű

kőműveseket és
segédmunkásokat,

hosszú távú munkára.
Fizetés megegyezés szerint.
Érdeklődni: Nagy János
06 30 4277 290 25
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Kiadó Érd-Parkvárosban, főút vo-
nal mellett egy 52 nm-es össz-
komfortos különálló lakóépü-
let. T.: 0620/516-31-34

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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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 25
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Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

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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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

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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Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba már  

a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Több mint három évtizede él városunkban Mosonyi Kiss Gusztáv grafikus, 
ennek dacára viszonylag keveset tudunk életéről és munkásságáról, ami el-
sősorban mérhetetlen szerénységének számlájára írható. Soha nem igyeke-
zett reflektorfénybe kerülni, ezért leginkább csoportos kiállításokon bukkan-
tak fel művei. Az Érdi Hungarikum Klub azonban tavaly felvette alkotásait az 
Érdikumok közé, így ezek városunk kulturális örökségének részét is alkotják. 

Munkáit vegyes összkép jel-
lemzi, mert akár a pillanatnyi 
helyzetről kialakított kritikai 
jellegű alkotásairól, akár a vi-

lág állapotát kissé romantikus 
szempontból megközelítő véle-
ményének kinyilvánításáról 
van szó, őt mindig kizárólag a 

ténymegállapítás izgatja. Úgy 
is, mint a régi idők nyoma, s 
úgy is, mint szürreális látomás 
– vallja magáról Mosonyi Kiss 
Gusztáv, érdi grafikusművész, 
aki legszívesebben rajzol. 

Elsősorban a régi dolgok 
tárgyi megnyilvánulásai és 
azok atmoszférája érdekli. Ez 
legplasztikusabban talán az 
Ablak című alkotásán érhető 
tetten. Vannak azonban olyan 
képei is, amelyeken a sebesség 
dominál. Ezek ifjúkori alkotá-
sai, így részben fiatalságával 
magyarázhatók: világszerte 
divatba jött a versenyzés, és 
barátaival folytatott motorozá-
sok ihlették ezen munkáit. 

Jellemző rá, hogy alkotásai-
val mindig a tökéletességre 
törekedett, éppen ezért né-
hányszor az is elő-
fordult, hogy több-
ször is átalakított 
egy-egy művet, 
amíg ő maga nem 
volt elégedett vele. 
Azt is elárulta, töb-
bet szeretett volna 
alkotni, mint ameny-
nyit eddig sikerült, 
szerinte ugyanis 
mindössze csupán 
az öt százalékát raj-
zolta meg mindan-
nak, amit lehetett 
volna. 

Tavaly a Nagy-
családosok Orszá-
gos Egyesülete kér-
te fel, hogy készítse 
el a kiadásában 
megjelenő, Képes 
barangolás című ki-
festőkönyv grafiká-
it. Érd jellegzetes 
épületeiről, emlék-
helyeiről és növé-
nyeiről születtek 
igényes munkái, 
amelyekkel elsősor-
ban a gyermekek-
hez szólva mutatja 
be a Magyar Föld-
rajzi Múzeumot, a Kutyavárat, 
az ófalusi Minaretet, az egyko-
ri Szapáry-kastélyt vagy a 
Hősi emlékművet.

Mosonyi Kiss Gusztáv nem 
sokkal a háború után, 1949-

ben született Kisújszálláson. 
Szülei nehéz helyzetbe kerül-
tek az államosítás miatt, ezért 
az 50-es éveben el kellett köl-
tözniük Kisújszállásról, és ép-
pen 1956-ban, a forradalom és 
szabadságharc évében kerül-
tek Budapestre. Az általános 
iskola elvégzése után képző-
művészeti gimnáziumba járt, 
majd a Néprajzi Múzeumban 
kezdett dolgozni, és az ott el-
töltött idő számára egy főisko-
lával ért fel. 

Egy különleges világ tárult 
elé. Múzeumi raktárosként 

gyűjtőutakra járt kollégái-
val, és az ország legkülönfé-
lébb településeire, helyeire 
juthatott el, amelyek során 
rengeteg tapasztalatot      
szerzett. Később Szentendré-

re került, ahol megismerke-
dett „Öcsikével”, ef Zámbó 
Istvánnal, valamint jó barát-
ságba került Barabás Sán-
dorral és Doór Ferenccel is. 
Aknay János Kossuth-díjas 
festőművésszel pedig padtár-
sak voltak a gimnáziumban, 
vele is itt találkozott újra. 
Szentendrén Mosonyi Kiss 
Gusztáv is részt vett a Sza-
badtéri Tárlaton, majd ő is 
alapító tagja lett a Vajda La-
jos Stúdiónak, rendszeresen 
odajárt a többi képzőművész-
szel együtt. 2002-ben az ő al-

kotásai is szerepel-
tek a Műcsarnok-
ban a Vajda Lajos 
Stúdió jubileumi 
kiállításán, és to-
vábbra is rendsze-
res résztvevője a 
szentendrei cso-
portos tárlatoknak. 

Alkotásai ezenkí-
vül az ország több 
városában is szere-
peltek kiállításokon 
és Erdélyben is lát-
hatóak. Egyéni tár-
lattal pedig Buda-
pesten, Érden és 
Szentendrén mutat-
kozott be. Grafikus-
művészként könyv-
illusztrációi is jelen-
tősek. Olyan köte-
tekben bukkannak 
fel művei, mint pél-
dául Katajev: Távol-
ban egy fehér vitorla 
(Bp., 1976), Kassák 
Lajos: Válogatott 
versek (Bp., 1977), 
Szimfónia (Bp., 
1977), Dickens: 
Jarudyce-örökösök 
(Bp., 1978), Pablo 

Neruda: Válogatott versek 
(Bp., 1978).

Érdikummá 2014 novembe-
rében szavazták be az érdi 
Hungarikum klub tagjai.

n BE

| 2015. július 22. |    érdikum
Mosonyi Kiss Gusztáv grafikusművész alkotásait 2014-ben választották Érdikummá

A régi dolgok atmoszférája érdekli 
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Újmagángimnáziumindul
szeptemberbenaVillányiúton
A Zsolnai módszert al-

kalmazó iskolákban a
gyerekeket gyereknek te-
kintik, és nem tökéletlen
felnőtteknek. Szeptem-
berben Budán, a Villányi
úton indul egy ilyen gim-
názium.
Az idén érettségiző B.

Kiss Bálint a találmányai-
ért számos nemzetközi elis-
merést bezsebelt. És soha
nem felejtette el megemlíte-
ni, hogy a Várpalotai Képes-
ség- és Tehetségfejlesztő
Magániskola tanulója. An-
nak az iskolának, amit a
Zsolnai-módszerre építve
hozott létre 1991-ben Deák
Istvánné igazgató.
Várpalota Érdről, a min-

dennapos utazáshoz kicsit
messze van. Viszont Buda-
pesten, a Villányi út 11–13.
már nem. Az idén szeptem-
bertől pedig ennek a negye-
dik emeletén kezdi meg amű-
ködését az új tehetségfejlesz-
tő általános iskola és gimná-
zium; a várpalotai intézmény
több évtizedes szakmai ta-
pasztalatai alapján. Az első
évben két hetedikes osztály
indul, és két kilencedikes, ez
bővül felmenő rendszerben. A

felvételi folyamatos, de első-
sorban augusztus végén vár-
ják az érdeklődőket.
„A legszélesebb értelem-

ben szeretnénk megtalálni
a tehetségeket, a matemati-
kától kezdve a készségtár-
gyakon át például a jó szer-
vezőképességig” – mondja
Deák Istvánné. Továbbá
nagyon várják a most indu-
ló gimnáziumba az integ-
rált oktatásra alkalmas sa-
játos nevelési igényű (SNI)
fiatalokat is.
Budán az új iskolában

minden évfolyamon lesz
alapfokú művészeti (vá-
laszthatóan zene, színját-
szás és tánc) oktatás, és
szakirányként válaszható a
képzőművészet. A további
szakirányok pedig: dráma,
informatika és közgazdasá-
gi ismeretek.
Bővebben: ktm-ujbuda.hu,
ktm-varpalota.hu (X)
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