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XXV. évfolyam, 29. szám 
2015. július 29. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Újra együtt ünnepeltek az érdi magyarok és lengyelek
II. Lajos király Mohácsra induló magyar serege 489 éve Érd alatt egyesült a lengyellel. Vajon miért jelentős ünnep ez ma is?  3. oldal 

Érdi  Újság
A polgármester is előadást tartott a gazdaságfejlesztés lehetséges útjairól

Érd volt a jó példa a bálványosi szabadegyetemen 

Hogyan lehet alulról jövő kezdeményezéssel, megfelelő kormányzati hozzáállással negyvenmilliárd forintos helyi gazdaságfejlesztési 
programot elindítani? Jó példa erre Érd. A sikerhez a kormány támogatása is kellett, de megkaptuk a bizalmat – mondta a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetemen, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésről szóló kerekasztal-beszélgetésen T. Mészáros András, Érd polgár-
mestere. 7. oldal.
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Ugyanolyat olcsóbban, ugyanannyiért többet!

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

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu

25
59

54

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

59
58

Felújították  
a játszóteret
– Jó lenne, ha így is marad-
na – mondja a lakótelep 
melletti feújított játszótér 
mellett állva Antunovits An-
tal képviselő. Közösen kell 
vigyáznunk rá, hogy a gye-
rekek birodalma maradhas-
son.  n 6. oldal

Kapolcson árulják 
portékáikat 
A habilitációs központ fog-
lalkoztatottjai ismét felállí-
tották standjaikat a Művé-
szetek Völgyében. Festett 
üvegdíszeik, kerámiaedé-
nyeik, varrottasaik nagyon 
népszerűek.   n 19. oldal 

Érdre jönnek a 
legjobb röpisek
Tétmeccsen bizonyíthat-
nak a magyar női röplabda-
válogatott tagjai a holland 
Jan De Brandt szövetségi 
kapitánynak, aki most vá-
laszt: kikkel vesz részt a 
szeptemberi belga–hol-
land közös rendezésű Euró-
pa-bajnokságon. 

n 20. oldal
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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

Már több mint egy évtizede minden nyáron, július utolsó hétvégéjén 
összegyűlnek a megemlékezők Érd-Óvárosban, II. Lajos szobránál, hogy fel-
idézzék azt a napot, amikor II. Lajos király Mohácsra induló magyar serege 
és a lengyel segédcsapat Érden egyesült. Idén, a 489. évfordulón is az érdi 
lengyelek és magyarok közös koszorúzási ünnepséget tartottak az emlék-
műnél. De vajon miért is jelentős még ma is ez a nagyon régi esemény a 
városunkban és az országban élő lengyelek és magyarok számára? 

Leginkább azért, mert – 
többek között – ennek a XVI. 
századi történelmi esemény-
nek is köszönhető, hogy a 
lengyel–magyar barátság fél 
évezred óta szilárd alapokon 
nyugszik, és napjainkig tart. 
Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület, az 
Érd-Óváros Szent Mihály 
Alapítvány és az érdi Len-
gyel Önkormányzat immár 
tizenegyedik éve tart Érd-
Óvárosban, II. Lajos szobrá-
nál közös megemlékezést az 
1526-ban Mohácsra induló 
magyar sereg és a hozzá 
csatlakozó lengyel segéd-
csapatok egyesülését fel-
idézve.

Már az emlékmű is csak-
nem 90 éves, hiszen Érden 
ezen a helyen 1926-ban avat-
ták fel a II. Lajos királynak 
emléket állító szobrot, majd 
sok esztendővel később, 
2007-ben mellé került az a 
márványtábla is, amely a 
magyar sereghez csatlako-
zó, és a mohácsi csatában 

életüket vesztett katonák-
nak állít méltó emléket.

Amikor II. Lajos Mohácsra 
indult a törökök ellen, Érden 
pihent meg, mert ide várta a 
segédcsapatokat. Noha Er-
délyből ekkor már Szapolyai 
is elindult katonáival, még-
sem érkezett meg, ezért e 
helyen csak a lengyel sza-
badcsapatokkal bővülhetett 
a sereg. Ez a közel fél évez-
reddel ezelőtti nap volt az a 
történelmi esemény, amely a 
két nemzet máig tartó barát-
ságát megalapozta. 

Az idei, forró nyári napra 
eső megemlékezésen Sebes-
tyénné Majchrowska Ewa, 
a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár igazgatója, a len-
g yel–mag yar kulturális 
egyesület tagja köszöntötte 
az egybegyűlteket. Hangsú-
lyozta: a népeink közötti ba-
rátságnak kiemelt küldetése 
az egymásra figyelés, a hit, a 
szabadság és a szuverenitás 
szeretete. D. Balog Gellért 
Vályi Nagy Géza: Az érdi út 

című versét szavalta el, 
amely a drámai eseménye-
ket idézte, utalva a harcba 
induló ifjú magyar király ví-
vódásaira is, és arra a tragi-
kus, hosszú útra, amely Ér-
den át Budáról indult, s egé-
szen a véres mohácsi csatá-
ig, a pusztulásig vezetett. 

Díjazott barátság 
Az érdi ünnepségen Andr-

zej Kalinowski, a Lengyel 
Köztársaság budapesti kon-
zulja is beszédet kívánt mon-
dani, de betegsége miatt nem 
vehetett részt a rendezvé-
nyen. Sebestyénné Majch-
rowska Ewa tolmácsolta üze-
netét. Kalinowski személye-
sen szerette volna bejelente-
ni, hogy 2015. június 20-án a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia Magyar Örökség döntőbi-
zottságának határozata alap-
ján a lengyel–magyar barát-
ság megkapta a Magyar 
Örökség-díjat. Így immár a 
magyarság láthatatlan „szel-
lemi múzeumába” került a két 
nemzet egymáshoz való kötő-
dése. Sebestyénné kiemelte: 
Érd és Lubaczów testvérvá-
rosi kapcsolata, valamint 
egyesületük működése és a 
júliusi megemlékezések által 
az érdiek is aktív részesei, őr-
zői és ápolói ennek a példaér-
tékű barátságnak. 

A köny v tárigazgató 
Roman Kowalski, Lengyel-
ország budapesti nagykövete 
beszédéből is idézett, ame-
lyet a követ a Magyar Örök-
ség-díj átadó ünnepségén 
mondott. Elsőként Stanislaw 
Warzel 1849-ben megfogal-
mazott és oly sokat idézett 
sorait osztotta meg a megem-
lékezőkkel: „Magyarország 
és Lengyelország két örök 
életű tölgy, amelyek külön 
törzset növesztettek, de gyö-
kereik a föld alatt messze fut-

nak, összekapcsolódtak, és 
láthatatlanul egybefonódtak. 
Ezért egyiknek léte és erőtel-
jessége a másik életének és 
egészségének feltétele.” 
Kowalski megköszönte a ma-
gyaroknak a barátságot, 
amellyel kitüntették nemze-
tét, és amelyre – mint mondta 
– ők is mindig büszkék vol-
tak. Mély meggyőződése, 
mondta, hogy a magyar nem-
zet örökségének részeként ez 

a barátság immár valódi 
„márkává” vált – idézte 
Roman Kowalski nagykövet 
beszédét Sebestyénné Majch-
rowska Ewa.

Ezt követően a jelen lévő 
civil szervezetek és pártok 
képviselői, valamint a lako-
sok elhelyezték megemléke-
zés koszorúit és virágait. 
A rendezvény a lengyel és a 
magyar Himnusz eléneklésé-
vel zárult. n BÁLINT EDIT  

Lengyel–magyar megemlékezés Érd-Óvárosban, II. Lajos szobránál

„Buzgó imáját itt rebegte  
a gyermekarcú hadvezér…” 

Lengyelek Érden 
Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 
2004 októberében alakult, székhelye a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár. Célja az Érden és környékén élő lengyelek, lengyel 
származásúak és magyarok közötti szellemi kapcsolat meg-
teremtése, a két nép történelmének, kultúrájának, kulturális 
örökségének ápolása, feltáratlan részének megismerése, a 
hagyományok őrzése, a fiatalok nevelése, oktatása és isme-
reteik bővítése, tudományos konferenciák, kiállítások, elő-
adások, kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. 
Az egyesület lehetősége szerint részt vesz a magyarországi 
lengyelség országos programjain, a magyar és lengyel nem-
zeti ünnepeken – kiemelten az érdi ünnepségeken, a Len-
gyel–Magyar Barátság Napja programjain. Saját szervezé-
sükben, a hagyományok felelevenítésével zajlanak a kará-
csonyi és húsvéti köszöntések. 
Már a megalakulásuk évében, és azóta minden esztendőben 
ünnepséget tartanak Érden, II. Lajos szobránál és a lengyel 
emléktáblánál, megemlékezve a Mohácsra induló sereghez 
csatlakozó lengyelekről. Ezenkívül rendszeresek a lengyel 
kultúra megismertetését célzó előadások, kiállítások, könyv-
bemutatók; beszélgetések történelmi, irodalmi, képzőművé-
szeti témákban az érdi könyvtárban. Felkeresik azokat a ma-
gyarországi helyeket is, amelyeknek valamilyen lengyel vo-
natkozása van, és ha tehetik, évente legalább egyszer isme-
retszerző kirándulást tesznek Lengyelországba.

Sebestyénné Majchrowska Ewa, az érdi könyvtár igazgatója tolmá-
csolta Lengyelország budapesti konzulja szavait

Korabeli lengyel katonaruhában áll a díszőrség a szobor mellett
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Érdi  Újság

Fiatalon, friss házasként, az akkori NDK-ból telepedett Magyarországra. 
Érden szerető családra, a közéletben és a kultúrában befogadó közegre ta-
lált, nem csoda, hogy több mint négy évtized után igazi hazájának tekinti 
Magyarországot. Negyven éve az érdi művészeti élet aktív tagja. 2007-ben 
Érdi Művészeti Díjjal tüntették ki, 2009-től az Érdi Művésztelep alapító tag-
ja. Karsch Manfred grafikus-festőművésszel beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Miért döntött úgy, hogy 
áttelepül Magyarországra? 
43 évvel ezelőtt inkább a for-
dítottja volt jellemző a fiata-
lokra, azaz innen kötöztek 
volna el Németországba…

– Megismertem egy ma-
gyar lányt Lipcsében, aki 
épp ott dolgozott akkor, és 

nem sokkal később felesé-
gül vettem Budapesten, 
majd úgy döntöttünk, hogy 
ideköltöztünk Érdre. Nekem 
ugyanis már 1968–69-ben 
rokonszenvesnek tűnt a ma-
gyarországi művészeti élet, 
főleg, amit a magyar fővá-
rosban megtapasztaltam. 
Az első kiállításra is jól em-
lékszem, ami különöskép-
pen megragadott. Az Ernst 

Múzeumban láttam Bálint 
Endre tárlatát, ami lenyűgö-
zött, mert előtte sehol sem 
láttam ahhoz hasonló kor-
társ kiállítást, Németor-
szágban sem. Vonzott a mű-
vészetnek ez a szabadsága, 
ezért úgy gondoltam, mivel 
már magyar a feleségem, és 
van rá lehetőségünk, költöz-
zünk inkább Magyaror-
szágra.

– Fiatal volt még, a szülei 
hogyan fogadták a dönté-
sét?

– Anyám sajnos akkor már 
nem élt, apámat viszont meg-
lepte a döntésem, és egy ki-
csit ellenkezett is. Mivel a 
két testvérem otthon maradt 
mellette, végül belenyugo-
dott, különösen, amikor lát-
ta, hogy jó helyre kerültem. 
Apósom meg anyósom is na-
gyon kedves emberek voltak, 
akiktől megtanulhattam 
mindazt, amihez városi gye-
rekként nem érthettem: pél-
dául kertészkedni, barká-
csolni és minden ház körüli 
munkát elvégezni. Szinte fi-
ukként fogadtak be a család-

ba. Persze, az áttelepülés 
akkoriban korántsem volt 
egyszerű, mert az akkori 
NDK-ból nem szívesen en-
gedték elvándorolni a fiatal 
munkaerőt. Az volt a szeren-
csém, hogy „csak” festőmű-
vész voltam és grafikusként 
dolgoztam, így nem voltam 
annyira fontos a népgazda-
ság számára, ezért aztán 
könnyebben megváltak tő-
lem. Ki tudja, ha mérnök let-
tem volna, talán visszatarta-
nak! Lám, mégis volt némi 
előnye annak, hogy a művé-
szet volt a hivatásom… 

– Nemcsak a környezet, az 
emberek, de maga a nyelv is 
ismeretlen volt az ön számá-

ra, viszont hadd jegyezzem 
meg, hogy nagyszerűen be-
széli a magyar nyelvet, igen 
választékosan fejezi ki ma-
gát. Nehéz volt a beilleszke-
dés?

– Szerintem túlzás, hogy 
jól beszélek, de törekszem 
rá, hogy megértsék, amit 
mondok. A magyar nyelvet 
már az NDK-ban, esti népfő-
iskolán elkezdtem tanulni, 
mert nem szerettem volna 
teljesen tudatlanul érkezni. 
Később Magyarországon au-
todidakta módon fejlesztet-
tem a nyelvtudásom, hiszen 
az első évben, amikor még 
nem sikerült munkát talál-
nom, az apósommal meg az 
anyósommal beszélgettem 
leginkább. Egy év után végül 
elhelyezkedhettem egy de-
korációs társaságnál Buda-
pesten, ahol rajtam kívül 
még négy festőművész volt. 
Így a művészeti életbe is ha-
mar belecsöppentem, mert 
rajtuk keresztül több baráti 
társaság is befogadott, köz-
tük olyanok, ahová neves 
művészek jártak. Sokan – 
hozzám hasonlóan – nem a 
festészettel, hanem dekorá-
ciós munkával keresték a 
kenyerüket. A hetvenes 
években ugyanis az általuk 
készített, absztrakt festmé-
nyekből nem lehetett megél-
ni. Érden is hamar bekap-
csolódtam a művészek tár-
saságába, amikor megis-
mertem Eőry Emilt, Kéri Mi-
hályt meg a jelenlegi polgár-
mestert, T. Mészáros And-
rást, és a korábbit, Harmat 
Bélát, valamint Urbán Lász-
lót, a kultúrház korábbi igaz-
gatóját, akikkel esténként 
összejártunk, finom lángost 
ettünk, és egy-egy korsó sör 
mellett hosszú eszmecserét 
folytattunk a művészetről.

– Egészen nyugdíjas korá-
ig grafikusként dolgozott a 
fővárosban?

– Igen, sőt alkalmanként 
még ma is – noha öt éve nem 
vagyok alkalmazott – visz-
szajárok, ha épp szükség 
van a munkámra. Leginkább 
a szitanyomást bízzák rám, 
mert én még mindig csak ha-
gyományosan „kézzel” raj-
zolok, vagyis nem tanultam 
meg a modern, számítógépes 
grafikai technikákat, de 
már nem is állt szándékom-
ban elsajátítani, mert megle-

hetősen távol áll tőlem – jó, 
ha e-mailjeimet el tudom ol-
vasni. A számítástechnika 
nem az én világom! Tovább-
ra is kitartok a hagyomá-
nyos alkalmazott grafikai 
megoldások mellett. Mint 
ahogyan a pár évvel ezelőtti 
print-, azaz nyomtatásos 
technika sem vonzott, és 
eszembe sem jutott megpró-
bálni! Jártam ilyen kiállítá-
son, de nagyon sterilnek 
éreztem. Én ugyanis szere-
tem felfedezni a képen az 
ecsetvonásokat, a technikai 
megoldások nyomait, mert 
számomra attól él egy fest-
mény, ha mindez tetten érhe-
tő.

– A grafikai munkája mel-
lett a festészet is egy örök 
szerelem, ami szüntelenül, 
ma is foglalkoztatja. 

– Tulajdonképpen végigkí-
sérte az életem, hiszen ami-
kor úgy érzem, van monda-
nivalóm, ecsetet ragadok, 
odaállok a vászon elé, és 
megpróbálom kifesteni ma-
gamból. A művésztelepen 
azonban ez kicsit fordítva 
van: adott az időpont, ren-
delkezésünkre állnak a kö-
rülmények meg az eszközök, 
már csak meg kell születnie 
az ötletnek, a gondolatnak, 
mondanivalónak! Beisme-
rem: nekem ez néha nehezen 
megy. Idén – talán a kániku-
la vagy az új környezet 
számlájára írható, de – nem 
vagyok elégedett az eddigi 
teljesítményemmel, mintha 
vákuum szállta volna meg a 
fejem, még hiányzik a min-
dent elsöprő inspiráció! Sok-
kal többet vártam magamtól, 
mert a tavalyi művésztele-
pen roppant termékeny vol-
tam. Most még új technikát 
is szeretnék kipróbálni, 
ezért is várom, hogy a követ-
kező napokban az inspiráció 
is mellém szegődjön!

– Új technikát említett. Va-
jon az évek során mennyit 
változott a festészete?

 – Minden bizonnyal megfi-
gyelhető egy kis átalakulás, 
hiszen kezdetben a konst-
ruktív geometriai stílusban 
voltam otthonos, majd ezt 
fokozatosan levetkőztem, és 
ma már inkább festőieseb-
ben próbálom kifejezni a 
mondanivalómat. Lehet, ez 
egy kicsit a korral is jár, ér-

zékenyebb lesz az ember, és 
már nem a kemény vonalak 
és a forradalmi stílusok 
vonzzák, hanem a lágyabb, 
érzelmileg telítettebb stílus 
felé fordul. Így találtam rá a 
lírai absztrakcióra, amit az 
utóbbi időben inkább a sajá-
tomnak érzek. Ki tudja, az is 
lehet, hogy egyszer visszaté-
rek még a geometriai vona-
lakhoz is, de jelenleg az előb-
bi jobban vonz. Egyébként 
ebben sem bízom el magam, 
csupán keresem a legmegfe-
lelőbb kifejezésformát a ma-
gam számára. Rám az jel-
lemző, hogy sokáig dolgo-
zom egy-egy képen, sőt néha 
még akkor is vissza-vissza-
térek hozzá, amikor már úgy 
tettem le, hogy kész, mert, 
ha újra előveszem, látok még 
javítani-, alakítanivalót raj-
ta. Velem igen ritkán esik 
meg az a csoda, hogy ripsz-
ropsz elkészül egy munkám! 
A tavalyi művésztelepen 
mégis előfordult, és talán 
azért vagyok most még egy 
kissé csalódott magamban, 
de van ilyen a művészetben! 
El kell fogadnom, hogy ak-
kor jobb alkotói formában 
voltam, mint most, ennek el-
lenére  igyekszem  magam-
ból most is a legjobbat kihoz-
ni.

– Megpróbált-e korábban 
lépést tartani az új művészeti 
irányzatokkal? Érdekelték 
egyáltalán?

– Nem. Úgy gondolom, 
mindenkinek magának kell 
megtalálnia a saját stílusát, 
formanyelvét, karakterét, és 
abban kell kitartani. Ugyan-
akkor ez nem jelenti azt, 
hogy innentől egy helyben 

kell toporogni, hanem ebben 
is állandóan tovább kell fej-
lődni! Ezt próbálom én is 
tenni, ezért folyamatosan 
kísérletezem, keresem az 
újabb technikai megoldáso-
kat. Elismerem ugyanakkor, 
hogy engem már nem hoz 
lázba egyetlen modern 
irányzat sem. Nem érdekel 
például a fényképfestészet, 
azaz a fotórealizmus – ahogy 
nevezik. Fényképről csak 
gyerekkoromban rajzoltam, 
gyakorlásképpen. Nem hoz-
nak izgalomba a modern, 
épp aktuális irányzatok, én 
maradok már a saját stílu-
som mellett, azzal, hogy fo-
lyamatosan próbálom új ele-
mekkel, technikával megújí-
tani.

–  Már említette, hogy vi-
szonylag hamar beilleszke-
dett, megtanulta a nyelvet, 
állást és barátokat szerzett. 
Ennek dacára soha nem volt 
honvágya?

– Nekem a második hazám 
Magyarország, hiszen jóval 
több ideje élek már itt, mint 

Németországban! Ráadásul, 
a legmeghatározóbb eszten-
dők voltak ezek számomra, 
és úgy gondolom, a 43 év bő-
ven elég, hogy igazi hazám-
nak érezzem ezt az orszá-
got. Persze, az ott maradt 
rokonsággal, testvéreimmel 
tartjuk a kapcsolatot, gyak-
ran látogatjuk egymást, de 
amíg ők ott, én itt vagyok ott-
hon! Soha, egyetlen pillanat-
ra sem fordult meg a fejem-
ben, hogy visszamenjek. 
Apám is sokszor eljött, sze-
rette ezt a közeget. Mesélte, 
hogy a háborúban magyar 
honvédekkel került hadifog-
ságba, és igen derék, össze-
tartó embereknek ismerte 
meg őket, akik egymásért is 
férfiasan, bátran kiálltak. 
Amikor nem kaptak kenye-
ret, mindannyian egysége-
sen megtagadták a munkát. 
Kijelentették az orosz fogva 
tartóiknak: „Nyet hleb, nyet 
rabota!” El is érték, amit 
akartak, megkapták a fej-
adagjukat, mert együttesen 
léptek fel. 

Ezt az összetartást hiá-
nyolom manapság a közélet-
ből. Pedig nagyon nagy 
szükség lenne rá! Rengeteg 
olyan helyzet van, amikor a 
mai Magyarországnak is 
egy ehhez hasonló egységre 
lenne szüksége! Örülök vi-
szont, hogy nekem Érden 
sem volt probléma a beillesz-
kedés: befogadtak az embe-
rek, és ma már én is a sajá-
tomnak érzem ezt a várost. 
Egyik lányom, aki gyógytor-
nász, szintén itt lakik a vá-
rosban. A másik távolabb, de 
ugyancsak Magyarországon 
él, és ő az, aki örökölte a kép-
zőművészeti tehetséget, ő is 
fest, de most a 3 éves uno-
kámmal van otthon. Jó ér-
zés, hogy alapító tagja va-
gyok az Érdi Művésztelep-
nek, és meggyőződésem, 
hogy életem végéig elkísér a 
művészethez való szilárd kö-
tődés. Nekem ez adatott, és 
nem tudok, de nem is akarok 
tőle megszabadulni.

Beszélgetés Karsch Manfred érdi képzőművésszel

Itthon hazára, Érden otthonra, a művészetben harmóniára talált
Karsch Manfred a németországi Erfurtban született 1948-
ban. Művészeti tanulmányokat az 1960-as években Otto 
Knöpfer és Albert Habermann erfurti festőművészek mű-
vészeti iskolájában folytatott. 1971-ben Lipcsében a Grafi-
kai és Könyvművészeti Főiskolán végzett, majd grafikus-
ként Weimarban a Klasszikus Német Irodalom Kutatóinté-
zetében dolgozott (grafikák, könyvillusztrációk, könyvbo-
rítók). 1972-ben Érdre költözött, ahol alkalmazott grafiká-
val és festészettel foglalkozik. 1974-ben bekapcsolódott a 
helyi képzőművészeti életbe. Számos csoportos és egyéni 
kiállításon vett és vesz részt, bel- és külföldön egyaránt. 
1992 óta tagja az érdi X-Art Egyesületnek. 2004-től a Ma-
gyarországi Német Írók és Képzőművészek Szövetségének 
tagja. 2007-ben vette át az Érdi Művészeti Díjat. 2009-től 
az Érdi Művésztelep alapító tagja.

„Nem hoznak izgalomba a modern, épp aktuális irányzatok, én ma-
radok már a saját stílusom mellett...”
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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 frakciók, illetve a pártok képviselőit, értékeljék 
lapunknak az elmúlt fél esztendőt. Ezúttal Szűcs 
Gábor, a közgyűlés MSZP–DK–Együtt frakció 
vezetője véleményét ismerhetik meg.

Nehéz, de tartalmas fél 
évet zártunk – kezdte Szűcs 
Gábor az értékelést –, hi-
szen a frakció sikeresen 
megvalósította azt a célki-
tűzését, hogy végre az el-
lenzék is hallassa a hangját 
a testületben. Szerinte 
ugyanakkor ez az ellenzék 
azt is bizonyította, hogy a 
város javát szolgáló kérdé-
sekben képes az együttmű-
ködésre, azokban a kérdé-
sekben pedig, amelyekben a 
nézőpontjaik különböznek, 
határozottan és felkészül-
ten nyilvánítják ki a vélemé-
nyüket. Mint mondta, ő 
maga frakcióvezetőként ter-
mészetesen g yakrabban 
szólalt fel az üléseken, de a 
frakcióban jól és korrekten 
működnek együtt a képvise-
lők, megosztják egymás kö-
zött a feladatokat. Szűcs 
Gábor a költségvetéssel, 
pénzügyi és gazdasági té-
mákkal foglalkozik legin-
kább, dr.  Havasi Márta 
(DK) a kulturális, sport- és 
ifjúsági ügyekért felelős, 
Csornainé Romhányi Judit 

(Együtt) pedig a szociális és 
egészségügyi vonalat viszi 
– árulta el a politikus. Az el-

múlt fél év nagy eredményé-
nek tekinti a frakció, hogy 
kezdeményezésükre sike-
rült a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíj keretét 
megduplázni, így évente 10 
millió forinttal tudják támo-

gatni a rászoruló tanulókat. 
Szűcs Gábor hangsúlyozta: 
„Nehezen vesszük tudomá-
sul, hogy Érden is működik 
a többségi szavazógéprend-
szer, ugyanis mindent meg-
szavaznak, még akkor is, ha 
nem a lakosság javát szol-
gálja; illetve leszavaznak 
majdnem mindent, amit az 
ellenzék kezdeményez, még 
akkor is, ha az a város és az 
itt élők érdekeit szolgálná”. 

A frakcióvezető példaként 
az átláthatósági rendeletre 

vonatkozó kezdeményezé-
sük elutasítását említette, 
amely nyíltabbá és átlátha-
tóvá tette volna az önkor-
mányzat szerződéseit, pá-
lyázatait. Szűcs szerint a 
baloldali frakció tagjai min-

den bizottság munkájában 
felkészülten és aktívan vesz-
nek részt, de a kormányzó 
többség szűklátókörűsége 
és sajátos hatalomgyakorlá-
sa miatt egyetlen egy önkor-
mányzati felügyelőbizott-
ságban sincs ellenzéki tag, 
elmondása szerint ilyen még 
nem volt Érd történetében. A 
frakció tagjai már a megala-
kuláskor egyetértettek ab-
ban, hogy munkájuk során 
támogatni fognak minden 
olyan előterjesztést, amely a 

város és a lakosság érdekeit 
szolgálja, de felemelik a 
hangjukat azon kezdemé-
nyezések ellen, amelyek nem 
eléggé átláthatóak, illetve 
kizárólag a többségi hata-
lom politika céljait szolgál-

ják – mondta a képviselő.  
Szűcs Gábor kifejtette: a vá-
rosfejlesztésre és a szolgál-
tatások bővítésére, a mun-
kahelyek létrejöttét is szol-
gáló beruházásokra irányu-
ló indítványokat ők is támo-
gatták, hiszen kötelességük 
a jó célokat szolgálni. 
Ugyanakkor hiányolják az 
előremutató fejlesztési stra-
tégiát a munkahelyterem-
tést illetően, mert szerinte 
Érdnek minden tekintetben 
21. századi, élhető várossá 
kellene válnia. Ehhez pedig 
most kell pontosan meghatá-
rozni azokat a fejlesztési 
irányvonalakat, amelyekhez 
még támogatást szerezhet a 
város. Mellesleg – fűzte hoz-
zá – a hazai állami keretből 
beígért fejlesztési források 
is európai uniós pénzek, 
csak éppen lobbizni kell ér-
tük a megyei jogú városok-
nak. A frakcióvezető hang-
súlyozta: a baloldali ellen-
zék továbbra is város érde-
keit szem előtt tartva politi-
zál. Ősszel benyújtják az 
építményadóval kapcsolatos 
javaslatukat, átláthatóbb és 
demokratikusabb SZMSZ-
ért szállnak síkra, fontos-
nak tartják, hogy Érden is 
legyen bérlakásprogram, 
amely segítséget nyújthat a 
fiatal családosoknak, pálya-
kezdőknek és rászorulónak 
is, valamint a lakosság kéré-
sei alapján felvetődő fejlesz-
téseket is igyekeznek majd 
felkarolni.

Ezekben a napokban kivételesen nem gyermek-
zsivajtól volt hangos a lakótelepi játszótér, hanem 
építőmunkások dolgoztak a szabadtéri játékok és 
környezetüknek rendbe tételén.

A régi, még használható 
bútorokat helyreállítják és 
átfestik, valamint új kerítést 
is építenek a nagy játszótér 
köré. 

Antunovits Antal (Fi-
desz–KDNP), az 1. számú 
választókerület önkormány-
zati képviselője lapunknak 
nyilatkozva elmondta, hogy 
a lakótelepen két játszótér 
van. A kisebbekét már ko-
rábban rendbe tették, most a 
nagyobbacska nebulók ját-
szóterének felújítása került 

sorra. A képviselő egyben 
cáfolta azt a rosszindulatú 
pletykát, hogy ez a játszótér 
már 35 éve nem volt felújítva, 
hiszen pár évvel ezelőtt, még 
az első képviselői ciklusá-
ban öt és fél milliót költött a 
saját képviselői keretéből a 
lakótelep játszóterének 
rendbe tételére.

Idén a közgyűlés döntése 
alapján összesen 10 millió fo-
rintot fordít a városvezetés 
Érd játszótereinek felújításá-
ra, így a központi, lakótelepi 

is ebből a keretből fog meg-
szépülni. Nemcsak a hintá-
kat, csúszdákat és a homoko-
zót frissítik fel, hanem a kö-

zeli padokat is megjavítják és 
átfestik az ÉKFI munkatár-
sai. Sajnálatos azonban – 
fűzte hozzá Antunovits Antal 

–, hogy a lakótelepen élők 
közül sokan nem igazán ér-
zik sajátjuknak a játszótere-
ket, ugyanis az a tapasztalat, 
hogy hiába építik azokat újjá, 
sokan nem vigyáznak rájuk 
eléggé. A kutyatulajdonoso-
kat például hiába kérik, szó-
lítják fel, hogy ne ott sétáltas-
sák kedvenceiket, ahol az 
apróságok játszanak, és óha-
tatlanul a szájukba is kerül-
het a homokból! Elkerítik 
ugyan a játékra kijelölt 
„grundot”, de mindig újra el-
lopják a vaskaput, megron-
gálják a kerítést, és rövid 
időn belül, sajnos ismét azt 
látni, hogy ott futkároznak a 
kutyák is, ahol a kicsik ját-
szanak. Most a lakótelepi ját-
szóterek megint szépen meg-
újulnak, jó lenne, ha jobban 
vigyáznának rájuk, hogy a 
nebulók minél tovább örömü-
ket lelhessék bennük – mond-
ta a képviselő. n BE

A nemzetpolitika, a külpolitika és a gazdaságpo-
litika került előtérbe a Tusványosi Szabadegyete-
men, amelynek egyik kerekasztal-beszélgetésén 
T. Mészáros András is felszólalt: Érd példáján 
keresztül azt kívánta szemléltetni, hogyan illesz-
kednek a magyarországi gazdaságfejlesztési 
koncepcióba a közepes nagyságú városok.

Érd jó példa arra, hogyan 
lehet alulról jövő kezdemé-
nyezéssel, megfelelő kor-
mányzati hozzáállással egy 
helyi gazdaságfejlesztési 
programot – akár negyven-
milliárd forint értékben is – 
létrehozni. Ehhez persze a 
kormány támogatása is kel-
lett – mondta el az Érd Tv-nek 
a Tusványosi Szabadegye-
tem egyik kerekasztal-be-
szélgetésén való részvétele 
után T. Mészáros András, 
Érd polgármestere.

– Érd példája bebizonyítot-
ta: alulról jövő kezdeménye-
zéssel, megfelelő kormányza-

ti hozzáállás mellett lehetsé-
ges egy akár 40 milliárd fo-
rintos gazdaságfejlesztési 
programot is létrehozni. Ter-
mészetesen ehhez kellett az, 
hogy a kormányzat megért-
se: attól, hogy megszűnt az 
európai uniós pénzek lehívá-
sának lehetősége a közép-
magyarországi régióban, 
nem feledkezhetnek el 3 mil-
lió ember otthonáról, köztük 
Érdről is.  

– A kerekasztal-beszélge-
tésen a velem együtt felszóla-
lók – mint Pásztor István a 
vajdasági magyarok képvise-
letében, vagy Virág László a 
kárpátaljai magyar vállalko-
zók nevében, vagy Mátis 
Jenő, aki az erdélyi vállalko-
zókat képviselője – mind a 
helyi aktivitást, illetve vala-
milyen külső segítség együt-

tes lehetőségét vetették fel, és 
az intézményrendszer meg-
erősítését tartották a legfon-
tosabbnak – folytatta Érd 
polgármestere. – A különbö-
ző gazdaszövetségek, társu-
lások megerősítése volna az 
elsődleges cél, segítségükkel 
az egyéni kezdeményezések 
is erőre tudnának kapni.

– És hogy mindebbe ho-
gyan illeszkedik bele Érd? 
Erről szólva mondtam el, 
hogy városunk, úgy véljük, 
nemsokára, 10–15 éven belül 
egy kilencvenezres város 
lesz. Érdnek nemcsak ipari 
parkot kell építenie, hanem 

az ott dolgozók, a vállalkozók 
mindennapi életét is biztosí-
tania kell. Megfelelő orvosi 
ellátással, iskolákkal, szóra-
kozási lehetőségekkel egy-
aránt. Ezek nélkül egy ideig 

persze érkeznek beruházók, 
termelőcégek, de ha nem biz-
tosítjuk számukra a megfele-
lő körülményeket, akkor az 
csak nagyon rövid idejű „győ-
zelem” lehet – tette hozzá T. 
Mészáros András. 

A polgármester előadásá-
ban azt is mondta, a komoly 
gazdaságfejlesztést a kor-
mány is támogatja, olyannyi-
ra, hogy a kormányülésen el 
is fogadták a városvezetés 
által benyújtott terveket.

T. Mészáros András ké-
sőbb az Érdi TV-nek nyilat-
kozva az ipari park létreho-
zásának fontosságáról is be-
szélt. Mint mondta, az itt lete-
lepülő cégek munkatársai 
olyan városban szeretnének 
élni, ahol megvan a megfelelő 
intézményi infrastruktúra.

– A sportolási lehetőségek 
megteremtésétől kezdve a 
kultúráig nagyon sok min-

dent létre kell hozni ahhoz, 
hogy valóban hosszú távú és 
folyamatosan működő gazda-
ságot tudjunk működtetni, 
ami a későbbiekben a várost 
is fenn tudja tartani – mondta 
a polgármester.

Lassan beindul az Érd és a 
határon túli települések, test-
vérvárosok közötti gazdasá-
gi kapcsolat is, bár, mint 
mondta, itt még csak a kezde-
ti lépéseknél tartunk. – Pár 
éve az érdi iparosok megje-
lentek szabadkai vásáron, és 
a már két alkalommal meg-
rendezett érdi Nyitnikéken 
kiállítottak a lubaczówi, 
szászrégeni, szabadkai vál-
lalkozók. Ezek a kapcsolatok 
tehát erősödnek, de hogy mi-
kor lesz szemmel látható 
haszna az együttműködés-
nek, azt még nem lehet meg-
mondani. Az első lépéseket – 
kapcsolatfelvétel, a lehetősé-
gek felderítése, kihasználása 
– már megtettük – fogalma-
zott T. Mészáros András, aki 
az ÉrdTV-nek adott nyilatko-
zatában beszélt arról is, hogy 
Érd nemrég – a többi magyar 
megyei jogú városhoz hason-
lóan – ötmillió forintos támo-
gatást nyújtott Kárpátaljá-
nak. 

– Ez szociális jellegű támo-
gatás, a háborús helyzet eny-
hítését szolgálja, nem a helyi 
gazdaság fejlesztését céloz-
za. Természetesen nem tud-
juk teljes egészében kárpó-
tolni a kárpátaljaiakat, de a 
nemzeti összetartozás érzé-

sét erősíthettük bennük – 
nyilatkozta a polgármester. 

n Munkatársunktól

Az érdi közgyűlés munkáját értékelik a frakciók és a pártok

Szűcs Gábor: a baloldal a város érdekében politizál 

Csornainé Romhányi Judit (Együtt), Szűcs Gábor (MSZP), dr. Havasi Márta (DK)

A város tízmillió forintot fordít az idén játszóterek felújítására

Megszépül a lakótelepi nebulók „grundja” is

Hiába építik újjá a játszóteret, ha nem vigyázunk rá mindannyian

Piacot kell nyitnunk 
Az a feladatunk, hogy a kisvállalkozók működési feltételeit 
javítsuk, és lehetőség szerint piacokat nyissunk meg szá-
mukra – mondta az ÉrdTV-nek Simó Károly alpolgármester 
(Fidesz–KDNP) a határon túli települések és Érd közti gazda-
sági kapcsolatról nyilatkozva.
– Az Érdről más országokba irányuló gazdasági tevékeny-
ség: export, szolgáltatás, forgalmazás, amit az utódállamok 
piacán el lehet érni azzal, hogy gazdasági kapcsolatok, part-
nerségek jönnek létre, nagyon fontos. A városdiplomáciá-
nak kiemelt szerepe van: piacokat kell indítani, gazdasági 
lehetőségeket kell találni – hangsúlyozta az alpolgármester.

További  
fejlesztések  
szükségesek
Érd jó helyzetben van, hi-
szen a fejlődő települések 
közé tartozik – nyilatkozta 
az Érd TV-nek Szabó Zsolt 
fejlesztés- és klímapolitiká-
ért, valamint kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős 
államtitkár Tusványoson. 
– A fejlesztés célja, hogy a 
közigazgatás fenntartása 
minél kevesebb pénzbe 
kerüljön. Ezért nagyon fon-
tos a megújuló energia, az 
infrastruktúra – utak, ke-
rékpárutak – fejlesztése. 
Nemrég zajlott a városban 
a csatornázás, ami nagyon 
komoly beruházás volt, ám 
a vízelvezetéssel továbbra 
is gond van. Az EU-s forrá-
sok ezt a régiót kevéssé 
érintik, ám különböző in-
tézményekkel, akár civil és 
egyházi szervezetekkel 
együttműködve, van mód 
arra, hogy további fejlesz-
tési forrásokat vonjunk be. 
A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium és a kormány 
teljes mértékben segít az 
érdieknek, és támogatja a 
város működését – zárta 
szavait Szabó Zsolt.A 26. Tusványosi Szabadegyetemen sok szó esett a Kárpát-medencei 

gazdaságpolitika kérdéseiről

A polgármester a kerekasztal-beszélgetésen mutatta be Érd 40 milliárd forintos fejlesztési tervét

A Kárpát-medencei magyar gazdaságpolitika aktuális kihívásai

Érd mint jó példa Tusványoson
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Idén is jól kifogták a trópusi hőséget a városunkban alkotó képzőművé-
szek, akik ezúttal a Vörösmarty Mihály Gimnázium földszinti tantermeiben 
és a rendezvényteremben alakították ki műtermeiket. Csupán pár fokkal 
volt alacsonyabb hőmérséklet a 40 fokot közelítő, kinti forróságnál. Ennek 
dacára a VII. Érdi Művésztelep résztvevői – ki a festőállványnál, ki az asztalra 
hajolva, ki meg a padlón térdelve – szorgalmasan alkottak.

Befejezett vagy félkész al
kotások, száradásra és utó
munkálatokra váró vásznak 

sorakoztak az alkalmi mű
termekben, ahol már a dél
előtti órákban tett látogatá

sunk során akkora volt a 
hőség, hogy legszívesebben 
hűsítő vízben lubickolt volna 
mindenki. Ehelyett a mű
vésztelep résztvevői buzgón 
festettek, és igyekeztek a 
legjobbat kihozni magukból. 
Kalocsai Enikő ugyan a víz 
tükröződéseivel és rétegző
déseivel foglalkozik a leg
utóbbi alkotásain, de legfel
jebb ő is csak képzeletben 
merülhetett el a mélyebb vi
zekben. Elárulta: ez a téma 
már évek óta izgatja, és ez
úttal a víz különféle meg
nyi lvánulásairól készít 
újabb, négy képből álló soro
zatot, de idén egy merészeb
bet is gondolt. A paradicsom
befőzés folyamatában előfor
duló tükröződéseket, réteg

ződéseket is vászonra festi 
még a napokban. Kalocsai 
Enikőt a vizek hullámain 
hagyva, a többi festőt is meg
lestük alkotás közben. 

Sz. Varga Ágnes Kabó, ala
pító tagként, már hetedszer 
van jelen a művésztelepen. 
Ezúttal a hamarosan sorra 
kerülő önálló kiállítására is 
készülve, a grafittal megol
dott fekete számtalan árnya
latával játszó képeit olyanok
kal szeretné kiegészíteni, 
amelyeken sokkal több fehé
ret hagy, hogy – mint mondta 
– feloldja egy kicsit a sok feke
te alkotást. A már kész mun
káit így újabbakkal, világo
sabbakkal frissíti. Szerinte a 
hetedik évre már nagyszerű
en összeforrott a művésztelep 
társasága, ez valamennyiüket 
a minőségi munkára inspirál
ja. Hozzátette: leszámítva a 
kánikulát, valóban nagysze
rűek a körülmények ahhoz, 
hogy mindenki a lehető leg
jobbat hozza ki magából. 

Hudák Mariann Maja 
műtermében ezúttal nem kü

lönféle installációk tömkele
gével találkoztunk, mint ko
rábban, hanem – nem kis 
meglepetésünkre – figuratív 
festményekkel. 

–  Amikor 10 évvel ezelőtt 
elkezdtem festeni, figuratív 
képeket készítettem, utána 
pár évig videózással meg 
installációval foglalkoztam, 
ami végül az absztrakt festé

Sok kíváncsi, a történelem és a mesevilág iránt különösen érdeklődő 
vakációzó gyermeket vártak a Cimbora táborba, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános iskolába. A nebulók többek között megismerkedtek a hieroglifák-
kal és egy kicsit bekukkantottak az ókorba is, de nem úgy, mint az iskolai 
történelemórákon, hanem játékosan: sok izgalommal és meglepetéssel 
fűszerezve. 

Volt itt történelmi játszóház 
egyiptológussal, drámajáték 
és mesemondás, meg változa
tos technikákat felvonultató 
kézműves foglalkozás, ami
nek köszönhetően mutatós 
tárgyak születtek. Sőt, még 
egy élménydús kirándulás is 
belefért a táborba, amelyen a 
közeli tétényi kastélyt baran
golhatták be. Egy napra pedig 
képzeletbeli „meseházzá” vál
tozott a Kőrösi iskola zsibon
gója, amelynek középpontjá
ban a nagy mesegyűjtő és 
mesemondó, Kóka Rozália 
ült. Köréje kuporodtak a tá
borlakók, és másfél órára be
lefeledkeztek a népmesék 
csodálatos, fantáziadús vilá
gába. 

A kedves vendég elsőként A 
tilinka, majd a Róka mint ré
cepásztor című mesét mondta 

el az aprócska és nagyob
bacska „cimboráknak”. Az
tán pedig megbeszélték, ki 
milyen különleges elemeket 
figyelt meg a mesékben: az 
elsőben például egy folyama
tosan ismétlődő, rövid ének
betét is szerepel, a másikat 
pedig az átváltozás csodája 
teszi érdekessé. 

Kóka Rozália előadómű
vész, a Népművészet Mestere 
lapuknak elárulta: régi ven
dég már a Kőrösi iskolában, 
ahová időrőlidőre ellátogat, 
hogy segítsen felkészíteni a 
gyerekeket a szeptemberben, 
a magyar népmese napja al
kalmából megrendezendő or
szágos mesemondó verseny
re, amit közösen indítottak el 
Nagyné Balázs Gabriellá-
val, a Kőrösi iskola drámape
dagógusával. Az évek során 

már rengeteg gyermek meg
tanulta a meséit, olykor úgy 
érzi, alig tud nekik új mesét 

mondani. Az apróságok alap
vetően nyitottak a mesékre, és 
ők maguk is képesek ügyesen 
mesét mondani, különösen, ha 
olyan szakember nyitogatja a 
fülüket a szépre, és vezeti be 
őket a mese csodálatos világá
ba, mint teszi ezt Gabriella – 
mondta Kóka Rozália.    

A Cimbora Alapítvánnyal 
már hét éve állnak kapcsolat
ban, kölcsönösen segítik egy

más munkáját – árulta el la
punknak Nagyné Balázs Gab
riella drámapedagógus, a tá
bor vezetője. Az alapítvány, 
amely célul tűzte ki a hagyo
mányok ápolását, a kulturális 
értékek bemutatását, ezt a 
tábort is támogatja. A Cimbo
ra klubtagokkal pedig év 
közben is rendszeresen jár
nak a Várkertbe, múzeumok
ba, színházba. A tábor pedig 

– amit már negyedszer szer
vezett meg az iskolában – 
azért jött létre, hogy a gyere
kek hasznosan tölthessék el a 
szünidő egy részét, ezért ér
dekes, izgalmas programokat 
találtak ki számukra. De azt 
is feladatul tűzték ki, hogy 
egy mesedélelőttel felkészül
nek a szeptemberi, Katyika 
meg Matyika elnevezésű, or
szágos mesemondó verseny
re. Erre az alkalomra hívták 
meg Kóka Rozáliát. 

A tábor többi napján pedig 
egy picit betekintenek a törté
nelmi korokba is. Idén az ókor
ba látogattak el képzeletben. 
Ebben segítségükre volt Ma-
yer Andrea egyiptológus, aki 
a gyermekekkel játékosan is
mertette meg a kor jellemzőit. 
Mivel a korosztály vegyes, úgy 
alakította a kézműves felada
tokat, hogy mindenki örömét 
lelte bennük. Például egyipto
mi maszkot készítettek, meg
tanulták hieroglifákkal leírni 
a nevüket, készítettek szkara
beusz bogarat mintázó 
mécsestartót és más apró tár
gyakat formáltak. A záróna
pon pedig izgalmas feladatok 
megoldásában versenyezhet
tek értékes díjakért. A lényeg, 
hogy együtt lehettek, és min
denki jól érezte magát a Cim
bora táborban.

n Bálint Edit  

Mesedélelőtt a személyiségfejlesztő Cimbora táborban Kóka Rozáliával

A hieroglifák meg a récepásztornak szegődött róka

Kóka Rozáliának (balra) eddig 17 könyve jelent meg, köztük sok a mesekönyv

szet irányába vitt, de egy éve 
újra visszatértem a kisfilm
jeim és fotóim alapján készí
tett festményekhez – magya
rázta Maja. – Az idei mű
vésztelepen 10 darabból álló 
sorozatot készítek, olyan 
gyermekportrékból, ame
lyek a társadalmi problé
mákra irányítják rá a figyel
met. Tulajdonképpen amióta 
csak festek, az emberi kap
csolatokkal, illetve azok hiá
nyával, a társnélküliséggel 
foglalkozom – fűzte hozzá. 

Eőry Emilt is megkérdez
tük: mi az idei koncepció?  – 
Elsősorban forró! – mondta 
viccesen, majd hozzátette: 
sajnos, a művésztelepnek 
már évek óta sikerül kifogni 
a legforróbb nyári napokat, 
de ezen az időponton nehéz 
változtatni, mert rengeteg 
szempontot kell figyelembe 
venni. Tény, hogy a kevésbé 
fiatal alkotók nehezen viselik 
az embert próbáló hőséget, 
ám ennek ellenére is, már jó 
néhány értékes alkotással di
csekedhetnek a résztvevők. 

Mindenki úgy jön ide, hogy 
van egy elképzelése arról, 
mit fog alkotni, de időközben 
a kollégák egymást is befo
lyásolhatják, inspirálják, így 
némileg változhat is a kon
cepció – vélte Eőry Emil. 

Fritz Rautner viszont in
kább hagyta magát meglep
ni, mert nem készült különö
sebb tervekkel, hanem meg
várta, mi vár rá az új helyszí
nen. Most – mint egy hatal
mas műtőasztalon – egy óri
ási vászon fölé hajolva, buz
gón dolgozott munkáján. 
Pár, ennél jóval kisebb műve 
már egymás mellett sorako
zott: noha még csak az első 
hét felén voltak túl, látható
an termékeny napok álltak a 
művészek mögött. 

Csetneki József ugyan
csak alapító tagja az Érdi 
Művésztelepnek, de koráb
ban többször is családi tra
gédiák tartották távol a koló
niától. Most végre teljes való
jával itt lehet, és ezt igyek
szik is jól kihasználni. Kelle
mes jazzzene mellett ké

szült a legújabb műve. Rész
letes tervet nem készített, 
csupán laza elképzeléssel 
érkezett. Akrillal dolgozik 
legszívesebben, így most az
zal kísérletezett, hogyan re
agál a festék a vizes „vissza
mosásra”, és úgy tűnik, igen 
izgalmas hatást sikerült így 
elérnie a friss műveken. 

Kovács Johanna negyedik 
alkalommal van jelen a mű

vésztelepen. Időnként papír
masé figurákat ragaszt a vá
szonra, amivel különleges, 
háromdimenziós hatást ér el. 
Alakjai, emberi sziluettjei 
szinte „éltre kelnek”. A mű
vészpedagógus elárulta, a 
festékek meg a papír mellett 
idén egy kis homokot is ho
zott, bár még fogalma sincs, 
mit kezd majd vele, de egy 
újabb technika kikísérletezé

sére tökéletesen megfelel. 
Talán a következő héten már 
azt is megleshetjük, mit sike
rült a homokkal megoldania! 

A jelenlegi beszámolónk
ban nem szereplő művésze
ket is meglátogatjuk az érdi 
kolónia második hetében. 
(Ajánljuk még Karsch 
Manfreddel készült inter
júnkat a 4–5. oldalon!)

n Bálint Edit 

Kitartó munka és felforrósodott levegő a VII. Érdi Művésztelepen

Új technikák, képsorozatok, buzgón alkotó művészek a gimnáziumban 

Hudák Maja gyermekportréi társadalomkritikusak 

Kovács Johanna alkotásai három dimenzióban elevenednek meg

Ők alkotnak 
A művésztelep megnyitó-
járól tudósító lapszámunk-
ban hibásan jelent meg az 
idén részt vevő művészek 
névsora, amiért elnézést 
kérünk az érintettektől és 
az olvasóktól! Íme a helyes 
névsor: Aknay János, 
Csetneki József, Eőry Emil, 
Fritz Rautner, Hudák Mari-
ann Maja, Kalocsai Enikő, 
Karsch Manfred, Kéri Mihály, 
Kovács Johanna, Puha Fe-
renc, Sz. Varga Ágnes Kabó, 
Wrobel Péter.

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

25
59

62

25
59

59

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT

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

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

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

OsB akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu

25
59

51
25

59
60Az Ecigimester

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

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

Nyitva: H–P: 9.00–18.00, Szo.: 10.00–14.00
Tel.: 20/400-4928 • www.ecigimester.hu
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Rengeteg szabadtéri játékkal, kézműves foglalko-
zással, valamint kevés, de annál emlékezetesebb 
hittanórával teltek a napok a Kálvin téri reformá-
tus templom gyülekezete szervezte táborban. 
Az utolsó napon egy jól ismert bibliai történet 
előadásával lepték meg szüleiket a gyerekek. 

Immár sokéves hagyomá-
nya van az érdi Kálvin téri 
református templom gyüle-
kezetében, hogy a nyári va-
káció idején napközis tábort 
szerveznek. A korábbi évek-
től eltérően idén, a nagy ér-
deklődésre tekintettel, két 
hétre nyúlt a tábor, így ösz-
szességében több tucat apró-
ság vehetett részt a napköz-
beni programokon.

Korábban Balatonkenesé-
re utaztak, de az ottani tábor-
hely megszűnt, így az utóbbi 
években már Érdre szervez-
ték az „Életre való” bejárós 
tábort, amit a sok szabadtéri 
játékra alkalmas, Fürdő ut-
cai kempingben tartottak 
meg. A programokon csak-
nem negyven kisdiák vett 
részt, akik rengeteg játékkal, 

fürdőzéssel, barátkozással 
és a Bibliával való ismerke-
déssel tölthették el a vakáció 
egy részét. A hittanórát a 
gyülekezet lelkésze, Erdélyi 
Takács István tartotta, aki 
egy-egy, a legkisebbek szá-
mára is könnyen érthető tör-
ténetet választott ki az Ószö-
vetségből. Elmesélte a kicsik-
nek, majd együtt dolgozták 
fel az üzenetét. 

Ottjártunkkor a tékozló fiú 
esetéről beszélgettek, ki-
emelve és megbeszélve a tör-
ténet szereplőinek magatar-
tását, majd a gyerekek dél-
után búcsúelőadásként ezt a 
történetet mutatták be a szü-
lőknek. 

Az ötödikes Havas Gréta 
– aki az apa szerepét kapta 
– röviden elmesélte, számára 

mitől szól a tékozló fiú törté-
nete. „Egy apának nagy gaz-
dasága, rengeteg vagyona és 
két fia volt. Egy napon a ki-
sebbik fiú kikérte az öröksé-
gét, majd jó messzire elment 
a szülői háztól és minden 
pénzét elherdálta mulatság-
ra, parázna nőkre, és amikor 
már semmije sem maradt, és 
éhezett, hirtelen eszébe ju-
tottak a szülei, és újra haza-
tért. Otthon az apa már na-
gyon várta őt, és örömében 

nagy ünnepséget rendezett, 
amit az idősebb testvér ha-
raggal fogadott” – foglalta 
össze Gréta. Azt is elárulta, 
hogy remekül érzi magát a 
táborban, mert sokat játsza-
nak, jó a társaság, és a velük 
foglalkozó felnőttek is mind 
nagyon kedvesek. – Igaz – 
tette hozzá – a medence vize 
még kicsit hideg volt a hét 
elején, de ez mások mellett őt 
sem nem zavarta, ha pancso-
lásról volt szó. 

A harmadikos Király Re-
náta már másodszor vett 
részt az Életre való táborban, 
és azt mondta, idén is olyan 
jól szórakozott, mint tavaly. 
Szerinte mindig jó programo-
kat találnak ki a szervezők.

Erdélyi Takács István lel-
késztől pedig megtudtuk: ál-
talános iskolások részére 
hirdették meg a tábort, idén a 
korban egymáshoz közel álló 
kisiskolásokat hívták, így 
könnyebb volt egy jó tábori 
közösséget kialakítani. 
Ugyanis a közösségépítésen 
van a hangsúly. Mindehhez a 
közös játék is nagyon fontos, 
valamint a bibliai üzenetek 
és a közös éneklések is meg-
maradnak az emlékezetük-
ben – mondta a lelkész. 

Major Beatrix református 
lelkészoktató szerint egy 
ilyen közösségben, amelybe 
nemcsak különböző családi, 
hanem eltérő vallási háttér-
rel érkeznek a gyerekek, el-
sősorban az egymás elfoga-
dásán és a szeretet gyakorlá-
sán van a hangsúly. 

n Bálint Edit

Míg másutt tombol a poros hőség, idebenn 
hűsen csobog a víz, autók lármája helyett pedig 
gyerekek zsivajognak. Gyerünk, siess! – buzdí-
tották egymást az úszótábor utolsó délutánján, 
amikor a játéké volt a főszerep, köztük olyan 
különös mókáké is, mint a vízi váltófutás. 

Az Érdi Úszó Sport Kft. 
évek óta megrendezi nyári 
napközis táborát a Gárdo-
nyi tanuszodában, illetve a 
szomszédos iskolában. Idén 
hét turnusban, június 15-től 
július 31-ig fogadják a gye-
rekeket, akiket a napi két-
szer egyórás úszás mellett 
játékos sportfoglalkozások-

kal, kézműveskedéssel és 
mesedélutánnal várnak. 

– Hetente húsz-harminc 
gyerek jár hozzánk, négy-
éves kortól. Ezen a nyáron 
főleg óvodások, kisiskolá-
sok jelentkeztek, tízéves kor 
felett már kevesen vannak 
– mondta érdeklődésünkre 
Fülöp Henriett, az Érdi 

Úszó Sport Kft. ügyvezető-
je, a nyári napközis tábor 
szervezője.

– Egy hét alatt természe-
tesen nem lehet megtanulni 
úszni, de a teljesen kezdő 
gyerekeket jól felkészíti a 
napközi a vízparti nyaralás-
ra: elsajátítják a vízbizton-
ságot és megismerik az 
úszás alapjait. Azt szoktuk 
ajánlani, hogy szeptember-
től jelentkezzenek a heti két 
órás úszásoktatásra, és ott 
már megtanulhat úszni is a 
gyermek – jegyezte meg Fü-
löp Henriett.

Jönnek olyan apróságok 
is, akik félnek a víztől. Mint 
Boulsevicz Bea edző el-
mondta, egy kis rábeszélés-
sel ők is becsalogathatók a 
medencébe – a fő célt, hogy 
a gyerekek megszeressék a 
vizet, rendszerint sikerül 
elérni.

Persze nem csak kezdők 
járnak a táborba, vannak itt 
haladók is. A gyerekekkel 
tudásszintjük szerint, külön 
csoportokban foglalkoznak 
az edzők, mikor pedig nin-
csenek a vízben, a Gárdonyi 
iskolában sportolhatnak, 
játszhatnak, kézműves-

kedhetnek a gyerekek, attól 
függően, mihez van kedvük. 

Bár a tábor nem ingyenes, 
sok gyerek akár két-három 
hetet is eltölt itt, ahogy egy 
másodikos és hatodikos 
lánytestvérpár. 

– Mi edzésekre is ide já-
runk, a húgom versenyző. 
Nagyon jól érezzük magun-

kat. A tábor azért más, mint 
az év közbeni edzés, mert a 
végén többet lehet játszani, 
és talán kevesebb feladatot 
is kapunk – mondta a nagy-
lány, aki úgy látja: az itt töl-
tött két hét nagyon jó volt 
arra, hogy az eddig elsajátí-
tott tudást begyakorolják.

n ádám Katalin

Azt mondják, az a tipikus érdi, aki nem érdi. Ez a kijelentés látszólagos 
ellentmondást tartalmaz, ám ha közelebbről szemügyre vesszük, kiderül, 
hogy alapvető igazságot is: a főváros tőszomszédságában elterülő tele-
pülés több mint harmincezer lakója közül nagyon kevés az olyan, aki itt is 
született, s itt élte le eddigi életét.

A község maga, Érd-Ófalu 
az elmúlt esztendők lázas 
gyarapodása és fejlődése 
során elveszítette jelentősé-
gét, anakronizmussá vált, 
tulajdonképpen mint élet-
forma szűnt meg, mint rit-
mus és állapot; a falu fogal-
ma – ha Érdről beszélünk – 
megtévesztő már, hiszen az 
itt élő embereknek sem 
munkájuk, sem sorsuk, sem 
törek véseik jel legében 
nincs közük ahhoz, ami „fa-
lusias”. Az 1970-es nép-
számlálás adatai szerint ti-
zenhatezer érdi lakos járt 
dolgozni máshová a község-
ből, s ez a „máshová” első-
sorban az ipart jelenti, Bu-
dapest, Csepel, Százhalom-
batta, Diósd nagyüzemeit.

Ófalu magva körül – akár 
a cseresznye vagy a barack 
esetében – színes, ízes, éle-
tet hordozó burkot találha-
tunk, ha nem akarunk, nem 
is kell tudomást vennünk a 
magról, annyira rejtőzkö-
dik. Tehát, amikor Érdről 
beszélünk, egy rendkívül 
bonyolult, színes, kialaku-
latlan, lüktető életformáról, 
jobban mondva érlelődő ál-
lapotról kell beszélnünk. Ez 
a település – lakóinak mi-
benlétét tartva szem előtt – 
az ország egyik legválto-
zóbb, szociológiai, de nép-
rajzi szempontból is a lehető 
legnehezebben körülírható 
települése.

Mi mégis szociológust hí-
vunk segítségül, hogy e hir-
telenül megduzzadt község 
és közösség sokféleségében 
eligazodjunk.

Gulyás Sándor bölcsész-
doktor, miként az érdiek 
döntő többsége, szintén nem 
érdi. Tíz esztendővel ezelőtt 
telepedett meg itt, házat vá-
sárolt, családot alapított. 
Születését tekintve egyéb-
ként békési, tanulmányait 
Budapesten, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen 
végezte, hivatására nézve 
Pest megyei vezető szakfel-
ügyelő, irodalom és történe-

lem szakos. Szociológiai, 
doktori értekezését Érd, 
Ráckeve és Csobánka ci-
gány származású tanulói-
nak kulturális integrálódá-
sáról írta. Így hát bennszü-
lött érdinek csak a fiát, 
Ivánt és kislányát, Babit ne-
vezhetjük; ők már itt, egy 

csendes kertes házban lát-
ták meg a napvilágot. Babi 
hétéves, Iván pedig kilenc. A 
gyermekek anyja szintén 
Békés községből szárma-
zik, tanulmányait Szegeden 
végezte: gyógyszerész.

– Egy példát említenék 
legelőször, hogy bizonyít-
sam azt a szüntelen válto-
zást, amely Érden a közel-
múltban végbement, és a 
mostani időkben is végbe-
megy – mondja dr. Gulyás 
Sándor. – Tíz esztendővel 
ezelőtt az egyik érdi általá-
nos iskolában, a Vincellér-
telepen 230 gyerek tanult 
négy tanteremben. Jelenleg 
ugyanott kilenc tanterem-
ben 550 gyerek tanul, az ál-
talános iskolás korúak szá-
ma tehát több mint duplájá-

ra nőtt. A községben jelen-
leg nyolc iskola működik, 
három kivételével valameny-
nyiben ehhez hasonló a 
helyzet: a gyermeklétszám 
ugrásszerűen növekszik. A 
kivételek: az érd-ófalusi is-
kola és a két központi isko-
la. Mit jelent ez? A község 

külső részein, ahol sok sza-
bad telek áll viszonylag ol-
csón rendelkezésre, évről-
évre bevándorlók százai te-
lepednek meg, általában fia-
talabb emberek, egy-két 
vagy több gyerekkel. A bel-
terület zárt, kialakult ré-
szein viszont nem történik 
változás. Így lehet lemérni 
az iskolás korú gyermekek 
számának emelkedésén, 
stagnálásán vagy csökke-
nésén a bevándorlás irányát 
és ritmusát.

– A hatvanas évek elejétől 
kezdődően az évi ezret is 
meghaladta az Érden letele-
pedők száma, úgy, hogy a 
község lakossága egy évti-
zed alatt húszezerről har-
mincezerre nőtt. Szabolcs-
ból, Hevesből, Békésből, 

Baranyából, egyszóval az 
ország legtávolabbi részei-
ről is érkeznek a bevándor-
lók, jobb élet- és munkakö-
rülményeket keresve. Buda-
pest előtt Érd az utolsó állo-
más. Sok itt a szabad terü-
let, húsz-harminc-negyven-
ezer forintért telekhez lehet 
jutni, s a közelben lévő ipari 
üzemeknek szinte korlátlan 
a munkaerő-szükséglete. A 
bevándorlók döntő többsége 
falusi környezetből jön, így 
hát szakmája nincs. Férj és 
feleség betanított munkás-
ként vagy segédmunkás-
ként kezd dolgozni valame-
lyik fővárosi üzemben, szor-
galma, igyekvése dönti el, 
végül is mire jut. Érd tizen-
hét kilométerre van Buda-
pesttől, a közlekedés jó, két 
vasúti vonal, a székesfehér-
vári és a pusztaszabolcsi 
érinti, s rendszeres buszjá-
rat köti össze a főváros bel-

ső területeivel. Az emberek 
többsége – ahogyan már az 
előbb említettük, több mint 
tizenhatezer ember – reggel 
munkába indul vonattal 
vagy busszal, s este tér 
haza. Ez a jellemző életfor-
ma itt. Mint pedagógus, szo-
ciológus, azt tudom monda-
ni, a gyerekek szempontjá-
ból ez az „ingázás” nem ép-
pen kedvező. Az érdi isko-
lákra nagy feladat hárul: a 
szülők helyett, a szülők tá-
vollétében kell nevelniük. 
Az emberek, a nemrégiben 
bevándorlottak otthont te-
remtő igyekezetükben kép-
telenek jelentősebb időt és 
erőt szentelni a családjuk-
ra. Ezt a hiányzó időt a pe-
dagógusoknak kell pótolni-
uk; hihetetlenül nehéz fel-

adat ez. Szüntelen törődést, 
figyelmet igényel a náluk 
tanuló gyerekek sorsa.

– A bevándorlók útja álta-
lában így alakul: az embe-
rek összegyűjtött pénzü-
kön telket vásárolnak Ér-
den, ezzel anyagi erejük 
jobbadára ki is merül. A te-
lekre felépül valamifajta 
átmenetinek tekinthető 
épület, közben a férj is, a 
feleség is dolgozik, s újra 
kezdődik a kuporgatás, 
hogy a családi ház is fel-
épülhessen. Általában öt-
hat év telik el, mire az igazi 
otthont sikerül tető alá hoz-
ni. Ez az öt-hat év még ak-
kor is kemény, feszült küz-
delem, ha a „bevándorló” 
kölcsönt kap a Takarék-
pénztártól, támogatást az 
üzemtől, ahol dolgozik. 
Minden fillérnek megvan a 
helye, minden mozdulat 
számít, mondhatnám, az öt 
év alatt, az ember patika-
mérlegen méri a cselekede-
teit, az életét. Gyakorta 
meg történik, hog y az 
üzemből a munkatársak, a 
barátok, a szocialista bri-
gád tagjai kijönnek munka-
szüneti napokon segíteni 
az építőknek, kalákában 
dolgoznak. A közösség hoz-
záadja a magáét az egyén 
küzdelméhez. Egy-egy ház 
befejezése, avatása nagy 
ünnep itt, a megállapodás, 
a letelepülés ünnepe. És 
öröm látni, hogy szépek, 
korszerűek ezek a házak.

– A bevándorlási folyamat 
az eddigi elmaradott vidé-
kek iparosodásával minden 
bizonnyal befejeződik. Az 
országnak egyre kevesebb 
olyan tája lesz, amely nem 
tudná lekötni az ott élő em-
berek munkaerejét. Ilyen 
módon értelmét veszti a 
több száz kilométeres bo-
lyongás, az új életlehetőség, 
az új otthon keresése. Érd 
népességének gyarapodása 
mellett, állandóvá csende-
sül a most még túlságosan 
is szaporán lüktető életrit-
mus. A jövő valószínűleg az 
lesz, hogy Érd Budapest 
egyik elővárosává válik és 
kulturális, szociális szem-
pontból is az elővárost meg-
illető helyre kerül. Eljön az 
az idő, amikor az érdiekre 
valóban azt mondhatjuk, 
hogy érdiek. Itt születtek, 
itt élnek, ide tartoznak min-
denképpen…

Mint Babi és Iván, a böl-
csészdoktor g yermekei, 
akik már nem ismerik az 
ide vezető utat, akiknek 
már nem kell új otthont te-
remteniük.

Magyar Hírek, 1973. okt. 27.

Urbán László: Sajtótükör

Érd – Otthonteremtők
A legnagyobb magyar falu

Egyszer réges-régen volt egy Engels utca. Ez a ház ott ragadt –ma Alsó utca (Szabó Sz. Szilárd grafikája, 2010)

Életre való napközis hittantábor az érdi Flamingó Campingben

A tékozló fiú most is visszatért a szülői házba

Erdélyi Takács István református lelkész a bibliai történetek által a 
keresztény értékrendre hívja fel az apróságok figyelmét.

Váltófutás a medencében

Nyári zárás a tanuszodában!
A szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére pár hét-
re bezár a tanuszoda: augusztus 3-án még kinyitnak, negye-
dikétől azonban indul a nagytakarítás, a festés, sőt, ha mód 
nyílik rá, még új startkövekkel is felszerelik az intézményt – 
tájékoztatott Császár Jánosné, a tanuszoda vezetője, hozzá-
téve: legközelebb augusztus 24-én nyitja ki kapuit a tan-
uszoda.
– Bérleteseink a nyári zárás ideje alatt az Aréna uszodáját 
használhatják, ahogy mi is elfogadjuk az ő bérleteiket július 
27. és augusztus 2. között, amikor is a nagyuszoda tart nyári 
szünetet – tette hozzá.

Egy hét alatt nem tanulnak meg úszni, de a vízbiztonságot elsajátítják
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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. augusztus 3-tól 9-ig

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

Figyelem!
Művelődési házunk augusz-
tus hónapban új klubot indít:

MENYASSZONYI 
TÁRSALGÓ
Körmendy-Szomoru Kata 
menyasszony stylisttal
A Menyasszony kérdez – a 
menyasszony stylist vála-
szol.
Az estet Kádár Andrea 
sminkmester esküvői smink-
bemutatója zárja.
2015. augusztus 7. péntek 17 óra

Légy tudatos és stílusos 
menyasszony! Legyen a ké-
szülődés élményteli! Gyere 
el és hal lgasd meg 
Körmendy-Szomoru Kata 
menyasszony stylist hasz-
nos, gyakorlatias ötleteit, 
tanácsait a ruhaválasztás-

hoz, a tökéletes esküvői cipő 
és kiegészítők kiválasztásá-
hoz, a ruha, a smink és a fri-
zura összehangolásához. 
Tudd meg, mely alkattípus-
ba tartozol, mi a különbség 
egy méretes szalon és egy 
esküvői ruhakölcsönző kö-
zött, hogyan készülj fel, mit 
vigyél magaddal az első ru-
hapróbára? Van kérdésed? 
Tedd fel bátran! Hívd a ba-
rátnődet 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 megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezmé-
nyes jegy ára 500 Ft, tárlat-
vezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR 
FELHŐK FÖLDJÉN
Kércz Tibor új-zélandi ter-
mészetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

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

Tisztelt Látogatók!
2015. augusztus 3–23. között 
a könyvtár minden részlege 
ZÁRVA tart. 2015. augusztus 
24-től (hétfő) a szokott nyit-
vatartási időben szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes 
pihenést kívánunk!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár dolgozói
Rendez vényeink ről ,  a 
könyv tár szolgáltatásairól 
és díjszabásáról érdeklődjön 
a fenti telefonszámon vagy 
honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor fe-
lett INGYENES a beiratko-
zás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdí jasigazolvány is ked-
vezményre jogosít.

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 
kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

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

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Jazzland ism.16. rész
20.00  Labdarúgó mérkőzés ism. 

Érd–Nagykőrös 
21.40  Közlekedés XXI.  15/5. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 4., KEDD
19.00  Érdi Panoráma 

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

17. rész
20.55  Örökségünk 15/5. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 17. rész
21.55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 5., SZERDA
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 18. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin

21.00  Moszkva tér színes, magyar 
játékfilm R: Török Ferenc 
16 éven felülieknek!

22.30  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 18. rész
20.30  Sztárportré 5. rész
21.00  Mozgás ism. Sportmagazin
21.30  Léptünk koppan ódon 

köveken 30/4. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat  R: Seregély István

22.00  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Tea két személyre 18. rész
20.00  Jazzland 17.rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Jadviga párnája színes, magyar 

filmdráma, R: Deák Krisztina 
16 éven felülieknek!

23.10  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI.  15/6. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Életem Afrika 17/13. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.30  Moszkva tér színes, magyar 
játékfilm R: Török Ferenc 
16 éven felülieknek!

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 

18. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI.   15/6. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Jadviga párnája színes, magyar 
filmdráma, R: Deák Krisztina 
16 éven felülieknek!



14 15ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. július 29. |    hirdetmények hirdetmények    | 2015. július 29. |

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 Polgármestere
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. 

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

pályázatot hirdet
filozófia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesíté-
si előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mel-
léklet 15. a) pont szerinti feladatok ellátása
Ellátandó feladatok:
• Ellátja az általános építéshatósági felada-
tokat, így különösen:
• Ellátja az építési, az összevont, a bontási, 
a használatbavételi, a fennmaradási enge-
délyezési eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbítása, az országos építési köve-
telményektől való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, 
a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló 
építési tevékenység tudomásulvétellel kap-
csolatos építéshatósági feladatokat, gon-
doskodik a szakhatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző 
hatáskörébe utalt hatósági határozatok és 

végzések szabályszerű előkészítéséről, vég-
rehajtásáról
• Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsola-
tos szakhatósági feladatokat
• Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakha-
tósági állásfoglalások kiadásával kapcsola-
tos feladatokat.
• Az engedélyezési eljárással összefüggő 
kötelezési és ellenőrzési feladatai során 
gondoskodik az építményekre vonatkozó 
általános érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre juttatásáról, 
a helyi építési szabályzatban foglalt rendel-
kezések betartásáról.
• Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
• építéshatósági ügyintéző – döntés-előké-
szítő munkakör 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az 
irányadó. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• egyetemi szintű építészmérnöki vagy épí-
tőmérnöki (magasépítő területen szerkezet-
építő szakirány) szakképzettség, 
• főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 
• vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) szakkép-
zettség vagy  ezekkel egyenértékűnek elis-
mert szakképzettség,
• vagy alapképzésben szerzett építész, épü-
letszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakképzettség, mes-
terfokozatú képzésben szerzett tervező épí-
tészmérnöki, szerkezettervező építészmér-
nöki szakképzettség, osztatlan képzésben 
szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államigazgatásban, építésügyi hatósági 
területen eltöltött gyakorlat
• Közigazgatási szakvizsga 
• Informatikai ismeretek
• Építésügyi vizsga
Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Objektivitás,
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkész-
ség, felelősségtudat, terhelhetőség. 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellék-
lete szerinti szakmai önéletrajz, 
• végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél 
egyszerű másolata,
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2015. augusztus 19.
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Mohos Gáborné építéshatósági 

csoportvezető nyújt, a 23/522-390-es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14/2939/8/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
Személyesen: dr. Kertész Orsolya Személyze-
ti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
• www.erd.hu – 2015. július 24.
• Érdi Újság – 2015. július 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: 
• A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekez-
dése szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• A kinevezés határozott időre – gyed, gye-
sen lévő kolléga távollétének idejére szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.

FelhÍVáS!
Kedves Nyugdíjasklub-vezetők!

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

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

pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Lakosság Szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport 

ÉPítÉSHAtóSÁGI ÜGYINtÉző
munkakör betöltésére. 

Érd nyugdíjasklubjai
Nyugdíjasklub Klubnapok Vezető telefon

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
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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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Pest megyében az elmúlt 
napokban több esetben kel-
lett a tűzoltóegységeknek 
gázvezeték sérüléséből adó-
dó káreseményeknél beavat-
kozni. A sérülések jobbára 
emberi mulasztás nyomán 
következtek be: a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a 
gázvezeték sérülése – a föld-
munkagépeken által okozot-
takon túl – a gondatlan mun-
kavégzés: fűkaszálás, kerí-
tésépítés vagy a talajban 
maradt gyökérzet eltávolítá-
sa során történik. Az ilyen 
balesetek mögött legtöbb-
ször az előírások be nem tar-
tása áll. A mulasztások ko-
moly következményekkel 

járnak, hiszen a sérült veze-
tékből kiáramló gáz rendkí-
vül gyúlékony, robbanásve-
szélyes, gyakran szükséges 

a környéken élők kimenekí-
tése. Átlagosan 15–20 em-
bernek kell ilyen eseteknél 
elhagynia otthonát, a be-
avatkozás 10–15 tűzoltót és 
három gépjárművet igényel. 
A gázvezeték-sérülés miatt 

keletkező károk felszámolá-
sa akár 100 ezer forintos 
pluszkiadást is jelenthet a 
riasztott tűzoltóság számá-
ra. Indokolt esetben a tűzol-
tó-parancsnokság köteles 
feljelentést tenni a rendőrsé-
gen. A káresetek megelőzhe-
tők, ha gázcsonk közelében 
a munkavégzést körültekin-
tőbben végezzük, illetve, ha 
a földmunkálatok megkez-
dése előtt beszerezzük az 
adott területre vonatkozó 
közműtérképet.

A gázvezeték egyméteres 
körzetében csak kézi szer-
számokkal szabad dolgozni 
– hívta fel a figyelmet a Ka-
tasztrófavédelem.

Tizenegy kárpátaljai gyerek – és két kísérő ta-
náruk – tölthetett egy hetet Magyarországon a 
postástelepi Kármelhegyi Boldogasszony plébá-
nia híveinek jóvoltából. Kilenc család a gyerekek 
elszállásolásában vett részt, mások a gyermekek 
szállításában segítettek.

A katolikus gyülekezet he-
tedik éve fogad határon túli 
magyar diákokat egy-egy 
hétre. Eddig a Böjte Csaba fe-
rences szerzetes szeretetott-
honában élő gyermekeket lát-
ták vendégül Érden, idén 
huszti és aknaszlatinai isko-
lásokat hívtak meg – tudtuk 
meg Bartha Bélától, a prog-
ram főszervezőjétől, a nyaral-
tatást elősegítő „Úton” Alapít-
vány létrehozójától, aki el-
mondta azt is: a két kárpátal-
jai iskolával egy munkácsi fe-
rences kolostor révén kerül-
tek kapcsolatba, az egyhetes 
vendéglátást pedig mintegy 
három hónapig szervezték.

– A gyerekeket, illetve a kí-
sérőket családjainknál szál-
lásoltuk el. Az üdülés költsé-
gét részben alapítványi for-
rásból, részben a hívek ado-
mányaiból biztosítottuk, és 
támogattak minket cégek, 
magánszemélyek is, oly mó-
don, hogy szolgáltatásaikat, 
programjaikat ingyen, illetve 
kedvezménnyel vehettük 
igénybe – tette hozzá.

A gyerekek és tanáraik júli-
us 20-án, hétfő délután érkez-
tek, és igen mozgalmas napok 
vártak rájuk: kedden Érddel 
ismerkedtek, Kiss Sándor 
szociálpedagógus vezetésével, 
szerdán délelőtt a RiverRide 

kétéltű városnéző buszával 
tettek egy kalandos kirándu-
lást Budapesten, onnan a mo-
gyoródi vízi szórakoztató-
parkba mentek. Csütörtökön 
Balatonlellén vitorláztak, pén-
teken Tatára látogattak el. 
A szombatot a vendéglátó csa-
ládokkal töltötték a gyerekek, 
vasárnap pedig szentmisén és 
agapén vehettek részt a hívek 
és a vendégek.

– Kilenc család vett részt a 
gyerekek elszállásolásában, 
ezen felül még három-négy 
család segített a gyermekek 
szállításában. Ezek a csalá-
dok csatlakoztak hozzánk a 
budapesti, illetve a balatoni 
programon is – mondta Bar
tha Béla, aki sokadik éve 
szervezi ezeket a programo-
kat. Tapasztalatai azt mutat-
ják: a látogatások hosszú ba-
rátságok alapjai lehetnek, és 

a levelezés mellett egyéni lá-
togatásokra is sor került az 
elmúlt esztendőkben. Ezt az 
is elősegíti, hogy igyekeznek 
olyan vendéglátó családot vá-
lasztani, ahol az érkezővel 
egyidős gyerek van. 

Az itt töltött egy héttel nem-
csak a külhoni magyar gyere-
kek nyernek, hanem vendég-
látóik is, hiszen – mint Bartha 
Béla hangsúlyozta – nagyon 
sok szeretetet kapnak a fiata-
loktól. n ÁdÁm Katalin

A Dizseri Tamás Habilitációs Központ tíz napra 
„kitelepült” a Művészetek Völgyébe: a munka-
társak az értelmi akadályozottsággal élő, illetve 
halmozottan sérült érdi fiatalok által alkotott 
dísztárgyakat árusítják Kapolcson, nagy sikerrel.

Festett üvegdíszek, kerá-
miaedények, varrottasok ké-
szülnek a fogyatékkal élő fia-
taloknak nappali ellátást 
nyújtó intézmény habilitációs 
foglalkozásain. Ez az alkotó 
tevékenység – amit szakem-
ber irányít – nemcsak a fiata-
lok képességeit fejleszti, ha-
nem önérzetet is ad, és még 
egy kis pénzt is keresnek vele. 
A Habilitációs Központ pedig 
a műtárgyak eladásából szár-
mazó bevétel segítségével biz-
tosítja az alapanyagokat a to-
vábbi foglalkozásokhoz. 

Az érdeklődők szerte az or-
szágban több helyszínen is 
találkozhattak már az érdiek 
által készített dísztárgyak-
kal. Évek óta árulnak Kapol-
cson, a Művészetek Völgyé-
ben, amit idén július 24. és 
augusztus 2. között rendez-
nek meg. A Habilitációs Köz-
pont munkatársai már múlt 
csütörtökön elutaztak, hogy 
berendezkedjenek, kipakolja-
nak. Idén három helyen árusí-
tanak: a templomkertben, a 

Zsannamanna udvarban, va-
lamint Zsuzsi néni udvará-
ban. Ötödik éve járnak Ka-
polcsra, így rutinosan megy a 
szervezés, árusítás, de azért 
fárasztó napok ezek a munka-
társaknak.

– A templomkertben – ami 
egyben temető is – alszunk 
sátorban, illetve kisbuszban. 
Itt állítjuk fel a konyhasátrat 
is. Nomád életet élünk – zu-
hanyzót eszkábálunk, toi-toi 
vécét használunk –, de na-
gyon szeretjük a hangulatot 
– mondta lapunknak Paró
czai Zoltánné tagintézmény-
vezető, akit arról is kérdez-
tünk, milyen a kínálatuk, és 
mekkora rá a kereslet Kapol-
cson.

– Kerámiákat, a varrómű-
helyből kikerült darabokat és 
festett üvegdíszeket árulunk. 
Ez utóbbiak most nagyon 
népszerűek. Bár több éve je-
len vagyunk a Művészetek 
Völgyében, a tavalyi volt az 
első esztendő, amikor nyere-
séggel zártunk – jegyezte 

meg Paróczai Zoltánné, hoz-
zátéve: a kitelepüléshez 
rendkívül sok technikai se-
gítséget kaptak az érdi Szoci-
ális Gondozó Központtól – a 
kerámiákat ugyanis nem-
csak eladni kell, hanem szál-
lítani is, és a sátorállításhoz 
is szükség van emberre.

– Az árusító kollégák tíz-
napi élelmezését is meg kell 

oldanunk. Erre a Gondozó 
Központtól, Aradszki And
rás államtitkártól, térsé-
günk országgyűlési képvise-
lőjétől, illetve T. Mészáros 
András polgármestertől, va-
lamint helyi és környékbeli 
cégektől kaptunk anyagi tá-
mogatást, amit ezúton is kö-
szönünk – zárta szavait a 
tagintézmény-vezető. 

A kerámiákat természete-
sen nemcsak Kapolcson vá-
sárolhatjuk meg: a Habilitá-
ciós Központ kitelepül több 
helyi és környékbeli rendez-
vényre, vásárra is az év folya-
mán. Árusítanak többek közt 
az Őszi Etyeki Pikniken, és 
mindig jelen vannak az érdi 
Magyarok Vásárán is.

 n Á. K.

Katona Miklós kilencéves. 
Mosolygós, közvetlen kisfiú. 
Szemben ül a kanapén, és azt 
magyarázza, hogy a járás, 
mozgás neki nehezen megy, 
segítségre szorul. A beszéde 
sem könnyen érthető.  Miklós 
ugyanis egy ritka genetikai 
betegségben szenved: neve 
ataxia tele angiectasia, más 
néven Luise Barr-szindróma. 

Miki nyolc hónapos volt, 
mikor szülei észrevették, 
hogy mozgásfejlődése nem 
megfelelő. Az első vizsgála-
tok nem mutattak ki semmi-
lyen elváltozást. – A fiam ál-
lapota egyre romlott. Öt és fél 
évesen kiderült, hogy kisagyi 
sorvadása van. Ez egy na-
gyon ritka genetikai beteg-
ség – Miki az elmúlt húsz év-
ben a 17. regisztrált beteg. A 
kromoszóma-elváltozással 
járó megbetegedésben szen-
vedő gyerekek csupán a fia-
tal felnőttkort érik meg – 
mondta Saly Krisztina, Mik-
lós édesanyja, aki megmutat-

ta fia zárójelentéseit, vizsgá-
lati eredményeit is. 

Magyarországon nem ta-
láltak megfelelő kezelést; 
külföldi professzort ajánlot-
tak nekik, aki őssejt-beülte-

téssel foglalkozik. Az orvos 
az előzetes vizsgálatok és a 
leletek alapján annyit garan-
tált, hogy a kisagyi sorva-
dást az első kezeléssel meg-
állítják, a második célja pe-
dig a funkciók javítása lesz.

Az első beavatkozásra, 
amiért tízezer eurót kellett 
fizetnie a családnak, július 
elején került sor, Badenben. 

A változás szembetűnő. – Azt 
mondták, fél év kell ahhoz, 
hogy az őssejtek beépüljenek 
és aktivizálódjanak – jegyez-
te meg az anyuka. Közgyógy-
ellátást nem kapnak, mivel 
Miki ép intellektusú, és nem 
szed tartósan gyógyszert. 
Egyetlen támogatásban ré-
szesülnek: ez a megemelt 
családi pótlék. Az édesanya 
gyesen van Miki öccsével, de 
amúgy sem tudna dolgozni, 
hiszen fia napi huszonnégy 
órás ellátást, segítséget igé-
nyel. Az édesapa keveset van 
otthon, több állása van, hét-
végén is dolgozik, hogy bizto-
sítsa a család megélhetését. 
Segítség nélkül még a kertbe 
is nehezen jutnak ki. A keze-
lés folytatásához keresik a 
támogatókat. Aki segítene, 
adományát a Kosztyu Ádám 
Emlékére Alapítvány szám-
laszámára (11734138-
20006802-00000000, Katona 
Miklós Patrik megjegyzés-
sel) utalhatja.  n ÁK

A háború réme kíséri az ukrajnai gyerekek mindennapjait

Kárpátaljai gyerekek nyaralhattak Érden

Sűrű volt a program, elfáradtak a messziről jött vendégek, de nagyon élvezték a nyaralást

„Feltöltik” a magyarságot
A kárpátaljai gyerekekkel és kísérőikkel a Földrajzi Múzeum-
ban tett látogatásuk alkalmából beszélgettünk – már akivel 
lehetett, mert a gyerekek közt voltak olyanok is, akik ukrán 
anyanyelvűek, nehezen beszélik a magyart. Mint megtud-
tuk, azért járnak magyar iskolába, mert szüleik azt szeret-
nék, ha megtanulnák a nyelvet. 
– Huszton nagyon kevés ember tud már magyarul, és sok a 
vegyes házasság. Azzal, hogy ukrán gyerekek is járnak hoz-
zánk, feltöltjük a magyarságot – magyarázta Krivszkij Kata-
lin tanárnő, aki kérdésünkre elmondta azt is: az ide látoga-
tott gyerekek szüleit tudtával nem sorozták be katonának.
– Csak a fiatalokat viszik el. Hála a jó Istennek, odáig még 
nem jutottunk el, hogy az idősebbek is sorra kerüljenek. Bí-
zunk benne, hogy ez nem is történik meg – zárta szavait.

Megismerték Érdet is
A kárpátaljai látogatók első napjukon Érddel ismerkedtek. 
Elsőként a múzeumot és a helytörténeti gyűjteményt ba-
rangolták be, majd ellátogattak Ábel Andráshoz, az Érd-
Óváros Szent Mihály Alapítvány elnökéhez, és bekukkantot-
tak a Fészek Egyesülethez is. Ebédet erre a napra a Szociális 
Gondozó Központ biztosított a kárpátaljaiaknak, és segítsé-
get nyújtottak a városnézéshez is: Kiss Sándor szociálpeda-
gógus már rengeteg érdi kirándulást vezetett érdeklődő 
gyerekeknek. Mire megtekintették a borospincéket, a mina-
retet és az ófalusi templomot, bizony elfáradtak a messziről 
jött vendégek, ugyanakkor nagyon élvezték az érdi progra-
mokat. Július 27-én pedig rengeteg élménnyel – köztük sok 
érdivel – térhettek haza.

Vigyázzunk a megbúvó gázcsonkkal! Éjjel is körbeérték Érdet 

Támogatással esélyt kaphat az életre 

Húsz év óta a 17. regisztrált beteg

Ötödik éve találkozhatunk munkáikkal a Művészetek Völgyében

Sérült érdi fiatalok dísztárgyai Kapolcson

A festett üvegdíszek idén a legkelendőbbek

Még este 8 órakor is kérdéses volt, hogy megrendezik-e az Érd Körbe 
Night városkerülő biciklitúrát, hiszen délután még viharos volt az idő. 
Ez jól látszott a résztvevők számán is, hiszen noha 240-en regisztráltak, 
csak 85-en érkeztek a rajthoz – tájékoztatott Csengeri Attila, az Érd Kör-
be Egyesület vezetője, aki elmondta azt is, hogy a 30 kilométeres túra 
balesetmentesen, a KRESZ betartásával zajlott le. Annak ellenére, hogy 
a szervezők elöljáróban azt mondták, nem kértek rendőrsi kíséretet, 
több helyen mégis segítettek az érdi kapitányság munkatársai.
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Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kisorsol-
ta a Kupagyőztesek Európa Kupájának párosí-
tásait. A versenyen az ÉRD női csapata csak a 
harmadik körtől vesz részt.

Tekauer Norbert, az ÉRD 
elnöke korábban elmondta, 
hogy a csapat kiemeltként 
várja a sorsolást, amelyet az 
EHF bécsi központjában 
tartottak. Az ÉRD egy má
sodik körös párharc győzte
sével találkozik majd no
vember 14/15én és egy hét
tel később, 22/23án – ha 
szükséges. Az előző szezon
ban ugyanis, az EHFKupa 
ezen szakaszában, a svájci 
Spono Nottwil feladta pálya
választói jogát, majd egy 
körrel később a spanyol 
Rocasa Gran Canaria úgy
szintén két meccset játszott 
Érden, most pedig a horvát 
ZRK Umag és a svájci LK 
Zug párharc továbbjutója 
lesz az ellenfél. Így a svájci
ak és a horvátok esetében 
sem lenne meglepő, ha ismét 
két meccs lenne az Érd Aré
nában.

Szabó Edináék olyan 
csapatokat kerültek el, mint 
a dán Viborg HK, amelybe 
éppen a szezon után szerző
dött a volt irányító Pálos-
Bognár Barbara (a dán 
csapat egyébként azzal a 
francia Metz Handballal ke
rült össze, amely a 
2012/2013as kiírásban drá
mai eredménnyel ejtette ki 
az ÉRDet). A szintén drá
mai végjátékban, idegenben 
lőtt eggyel több góllal to

vábbjutó német Buxtehuder 
SVt is elkerülték Janurik 
Kingáék, hiszen a németek 
azt a francia Issy Parist kap
ták ellenfélnek, amelytől ko
rábban Mariama Signaté 
érkezett Érdre.

Az érdiek számára rend
kívül kedvező ez a sorsolás, 
hiszen papíron mindenkép
pen ők számítanak a pár
harc esélyeseinek, akár a 
horvát, akár a svájci ellenfe
let kapják, és az is fontos té
nyező, hogy több erős csapat 
is kiesik, mivel az említett 
Viborg–Metz és Buxtehude–
Issy Paris párharcokon kí
vül két norvég csapat is egy
más ellen küzd meg, míg az 
orosz Lada és a német 
Oldenburg párharcban is ki
esik egy erősebb csapat.

Ezenkívül viszont az a 
Zvezda Zvenyigorod, amely
től Julia Havronyina érke
zett, vagy a dán Holstebro 
még mindig az erősebb csa
patok közé tartozik, sőt a 
Bajnokok Ligája selejtezőjé
ből is érkezik még csapat a 
sorozatba, tehát nem lesz 
sétagalopp a KEKszerep
lés, de kétségtelen, hogy az 
utolsó Kupagyőztesek Euró
pa Kupája sorozatban talán 
gyengébb ellenfelek szere
pelnek, így akár az ÉRDé is 
lehet a trófea.

n Domonkos Bálint

Immár tétmeccsen bizonyíthatnak a magyar női 
röplabda-válogatott tagjai a holland Jan De Brandt 
szövetségi kapitánynak, hogy kikkel is vegyen 
részt a szeptemberi belga–holland közös rende-
zésű Európa-bajnokságon.

Nem is oly rég egy háromna
pos felkészülési tornán (aztán 
néhány napig zárt ajtók mögött) 
az Érd Arénában vendégesked
tek Magyarország legjobb röp
labdázói: akkor a finnek és a 
spanyolok ellen léptek pályára 
a mieink, akik – lévén, hogy 
csak egy felkészülési torna volt 
– tudásuk alatt teljesítettek, hi
szen azon a tornán az elsődle
ges cél a játékosok összeszok
tatása, a hibák kielemzése, javí
tása volt. A szeptemberihez ha
sonló tornán még egyikük sem 
vett részt, mert Ebn utoljára 
1987ben szerepeltek a női röp
labdázók, és ekkor a jelenlegi 
18 fős keretből mindössze ket
ten éltek, Kötél Zsanett és Lili-

om Rita is egyévesek voltak –
nem mondhatók tehát gyakor
lott Ebrésztvevőknek.

Most azonban a lányok im
már tétmeccsen bizonyíthat
ják rátermettségüket Jan De 
Brandtnak, hiszen augusztus
ban az Európaligában vesz
nek részt, amelynek első for
dulóját még Békéscsabán kez
dik Grúziával, majd egy török
országi túrával folytatják, mie
lőtt augusztus 15én és 16án 
Érden vendégeskednének 
azon a hétvégén szombaton 
20.30tól. Vasárnap 18.30tól a 
görögökkel játszanak, egy hét
re rá (08.22., 08.23.) Izraelt fo
gadják, a sorozatot pedig egy 
lengyelországi túrával zárják.

Az Érden rendezett mérkő
zéseken – a ranglistát és az 
egymás elleni eredményeket 
figyelembe véve – kijelenthet
jük, hogy a magyarok az esé
lyesek: a görögöket 2013 őszén, 
a világbajnoki selejtezőn ver
ték a magyarok, míg Izrael el
len 2011ben négyből három
szor győztek a mieink, tavaly 
pedig az Európaligában egy
egy lett a mérleg.

A már említett tizennyolcas 
keret minden tagjának jó telje
sítményt kell nyújtania az Eu
rópaligában, hiszen egyrészt 
a jó szerepléshez nélkülözhe
tetlen összetevő – a remek 
összhang mellett – az egyéni 
teljesítmény is. Másrészt a bel
ga–holland közös rendezésű 
Európabajnokságra csak ti
zenkét játékost lehet nevezni, 
így mindenkinek ki kell adnia 
magából a maximumot ahhoz, 
hogy a magyar női röplabda 
történelmének részese legyen.

n Domonkos Bálint

Szép eredményt értek el 26 
számban az úszók korosztá
lyos obján az Érdi Úszó Sport 
Kft. sportolói. Nemcsak egyé
niben, hanem csapatban, pon
tosabban váltóban is kiváló 
versenyzők: nyolc aranyér
mük magáért beszél. 

Öt érdi vett részt az Egerben 
megrendezett országos ifjúsá
gi bajnokságon a Bitskey Ala
dár uszodában, ahol nyolc 
arany, három ezüst és egy 
bronzéremmel zártak.

Kovács Benedek, Jánosi 
Kristóf, Sós Dániel (képün
kön), Tekauer Márk és 
Vigassy Bálint indult el 26 

számban az úszók korosztá
lyos obján, ahol egészen kivá
ló mérleggel zártak.

A legeredményesebb érdi 
versenyző Kovács 
Benedek volt, aki há
rom egyéni (50 m, 
100 m, 200 m hát
úszás) aranyérmet, 
valamit 50 m pillan
gón még egy bronz
érmet is begyűjtött.

A bakui Európa 
Játékok után sem 
hagyta abba a mun
kát Sós Dániel és 
Tekauer Márk, előb
bi 200 m vegyesen, 

utóbbi 200 m pillangón lett or
szágos bajnok, de mindketten 
begyűjtöttek egyegy ezüstöt: 
Sós 400 m vegyesen, Tekauer 

100 m pillén lett második, 
csakúgy Jánosi Kristóf, aki 50 
m gyorsúszásban szerzett 
ezüstöt.

A három induló vál
tóból három elsőség
gel végeztek: a 4x100 
méteres gyorsváltót a 
JánosiKovácsSós
Tekauer, a 4x200as 
gyorsot a SósJánosi
KovácsTekauer sor
rendű négyes, míg a 
4x100 méteres 
vegyesváltót az öt 
érdi résztvevő együtt 
nyerte meg, hiszen a 
délelőtti futamban 

Vigassy Bálint is részt vett. 
Utóbbinak egyéniben nem volt 
egyszerű dolga, hiszen a ver
senyen az 1997esek voltak je
len, Vigassy pedig 2000es, azaz 
serdülő korosztályú és, ahogy 
Selmeci Attila, a csapat edző
je mindig hangsúlyozza, az 
ilyen korkülönbség nagy hát
rány minden versenyzőnek.

Továbbra is bizakodásra ad 
okot az érdi úszók egyre sikere
sebb szereplése, mivel ezekben 
a napokban is képviselik az 
érdi úszókat világszerte, hiszen 
Barócsai Petra és Milák Kris-
tóf az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon bizonyítanak, a 
grúz fővárosban, Tbilisziben, 
ahova mindketten döntős helye
zésért, azon belül is dobogós 
pozícióért utaztak. n DB

Bemutatta új szerzeményeit, ismertette céljait a 
2015/2016-os szezonra vonatkozóan az Érdi VSE 
labdarúgócsapata. Limperger Zsolt elsősorban 
a bennmaradást tűzte célul a csapat elé. Tör-
ténete során először megnyerte a Pest Megyei 
Szuperkupát a csapat. 

Parádés héten van túl az Érdi 
VSE: először a Kisnémedi és a 
Csomád vegyes csapatát 5–1re 
legyőzve Magyar Kupa indulási 
jogot szerzett, majd a Magyar 
Labdarúgó Szövetség ismertet
te a harmadosztály csoportbe
osztásait, ahol az érdiek a Nyu
gati csoportban kaptak helyet. 
Ebben a csoportban van az élvo
nalból visszasorolt Győri ETO 
FC, valamint négy első osztályú 
klub: az MTK Budapest, a Vide

oton, a Ferencváros és a Puskás 
Akadémia második csapata is, 
csakúgy, mint a Diósdi TC.

A csoportbeosztás nyilvá
nosságra kerülése után nem 
sokkal kiderült, hogy a Ma

gyar Kupában a 64 közé jutá
sért az érdiek a BorsodAbaúj
Zemplén megyei bajnokkal, a 
Tállya KSEvel küzdenek majd 
meg augusztus 12én az Ercsi 
úti sporttelepen.

Múlt szerdán pedig az Érdi 
VSE Vecsésen lépett pályára, 
ahol a Nagykáta SE ellen for
dulatos mérkőzésen 4–2es 
győzelmével története során 
először nyerte meg a Pest Me
gyei Szuperkupát Limperger 

Zsolt gárdája (lásd keretes írá
sunkat).

A Szuperkupa másnapján 
bemutatták a csapat új szerze
ményeit. Hegedűs Norbert a 
legidősebb, ugyanakkor legru

tinosabb érkező, hiszen öt 
első és 155 másodosztályú 
meccset tudhat magáénak a 
belső védő.

A középpálya megerősíté
sére érkezett Honti Attila 
Zsolt, aki annak ellenére, 
hogy csak 21 éves, már az Új
pestben, a Vasasban, a Vác
ban, a REACban és a Rákos
mente KSKban is szerepelt. 
Honti Attilára védekező kö
zéppályásként számít a veze
tőedző.

Kelemen Patrik is a közép
pályán kap lehetőséget, csak ő 
a csatárok mögé húzódva fogja 
szervezni a játékot és szórni a 
labdákat. Kelemen nagy kin
cse lehet az érdieknek: a 21 
éves játékosnak már 15 má
sodosztályú és 48 harmadosz
tályú meccse van, sőt az előző 
szezonban a Hatvan együtte
sében 17 góljával házi gólki
rály lett, míg a harmadosztály 
góllövölistáján negyedik he
lyen végzett. 

A régiúj játékos Skita Ta-
más tagja volt a 2011/2012es 
szezonban Dunacsoport 
győztes Érdi VSEnek, és a III. 

kerület, a Vasas, a Sorokság, a 
BKV Előre és a Dorog után az 
Érdhez került. A 28 éves csa
tár, mielőtt Limp erger ékhez 
szerződött, 270 meccsén 95
ször volt eredményes, ám Ér
den azóta már két gólt szer
zett.

Az ötödik érkező Király Mi-
lán, aki a Pest megyei bajnok
ság riválisától, a Vecséstől ér
kezett: a 22 éves középpályás 
73 harmadosztályú mérkőzé
sen már szerepelt, így ő is kellő 
rutinnal rendelkezik.

Novák Ferenc klubelnök 
kiemelte, hogy összességé
ben fiatal, ám rutinos játéko
sok érkeztek, így bizakodóan 
várják a bajnokságot. 
Limperger Zsolt elsősorban a 
bennmaradást tűzte célul a 
csapat elé, hiszen egy fiatal 
társaságot vezet, akiknek 
együtt is meg kell szokniuk a 
harmadosztály közegét. Egy 
évvel később már reálisabb 
lehet a feljutásért folyó harc. 
Ennek kapcsán kérdésünkre 
azt mondta a vezetőedző, 
hogy az MLSZtől még nem 
kaptak semmilyen informáci

ót arról, ki esik ki és ki jut fel. 
Az eredeti, húszcsapatos ter
vekben az utolsó négy esett 
volna ki és a bajnokok, vala
mint a legjobb második jutna 
fel, ám mivel a harmadosz
tályban csak tizenhét csapat 
indul egyegy csoportban, a 
számítások szerint csak egy 
csapat esik ki.

Az újoncokat bemutató saj
tótájékoztatón szó esett még a 
következő évek tervezett fej
lesztéseiről is. 2016 első felé
ben az eddigi salakos pályát 
egy műfüves válthatja fel. Az 
Ercsi úti sporttelep felújításá
ra az egyesület már keresi a 
forrásokat.

Az Érdi VSE augusztus 
1jén, az Ercsi úti sporttelepen 
kezdi meg szereplését:  
Limperger Zsolték ellenfele az 
MTK Budapest II lesz, 17.30
tól. n Domonkos Bálint

Az MLSZ Pest Megyei Igaz
gatósága 10. alkalommal ren
dezte meg a Pest Megyei Szu
perkupa döntőjét: a Pest me
gyei I. osztály bajnoka, az Érdi 
VSE a Pest megyei kupagyőz
tessel, a Nagykáta SE csapatá
val játszott. 

A találkozóra július 22én, 
szerdán a Vecsési Spottelepen 
került sor. A mérkőzést az érdi 
csapat kezdte jobban, kapujá
hoz szegezve ellenfelét, azon
ban a befejezésekbe rendre 
hiba csúszott, vagy a kátai ka
pus, Szili hárított bravúrral. A 
félidő közepétől kiegyenlítet
tebbé vált a játék, de még így is 
meglepetés erejével hatott, 
hogy egy gyors ellentámadást 
követően Rontó szerzett veze

tést. A találat felébresztette az 
érdieket, akik Kovács révén 
még a szünet előtt kiegyenlí
tettek.

A második félidőben nagy 
nyomás alá került a kátaiak 
kapuja, és Hegedűs mesteri 
csavarásával az előny már az 

érdieknél volt. Egy percre rá 
Rontó, kihasználva egy kapu 
előtti kavarodást, egyenlített, 
újból nyílttá téve a találkozót. 
Néhány perccel később ismét 
az érdieknél volt az előny. Ke-
lemen látványos cselsorozat 
után Csizmadia fejére vará
zsolta a labdát, akinek már 
nem okozott gondot a kapuba 
bólintani. A félidő utolsó perce
iben Kelemen labdájával Kó-
nya lépett ki a védők közül és 
gurított a kapu bal alsó sarká
ba. Az érdiek játéktudásban és 
erőnlétben jóval felülmúlták 
ellenfelüket és megérdemelten 
hódították el első ízben a Szu
perkupát. A Kupát Szlahó 
Csaba, Vecsés polgármestere, 
az MLSZ Pest Megyei Igazga

tósága társadalmi elnöke adta 
át. A találkozó legjobb játéko
sának a Vecsés vezetőedzője, 
Vincze Gábor az Érdi VSE já
tékosát, Kovács Bélát nevezte 
meg. n Harmat Jenő

Szerencsés sorsolás 
után várják a rajtot

Az Arénában játszanak 
hazánk legjobb röpisei

Mindenkinek ki kell adnia magából a maximumot ahhoz, hogy válogatott lehessen

Nyolc országos bajnoki címmel tértek haza

Öt érdi vett részt az egri országos ifjúsági bajnoksá-
gon. Sós Dániel is jól szerepelt

A Magyar Kupában első ellenfelük a borsodi bajnok lesz – az MTK II. augusztus elsején jön az Ercsi útra

Új játékosokat szerződtetett az érdi VSE

A Pest Megyei Szuperkupa-győztes Érdi VSE csapata

Mennek 
A sajtótájékoztatón kérdé-
sünkre elmondták, hogy 
kik távoztak, ám arról nem 
tudnak, hogy ténylegesen 
ki kapott szerződést. Ta-
kács Máté és Kupi Zoltán 
Taksonyba, Brkics Denisz 
Ausztriába, Feil Máté a 
Pénzügyőrhöz, Papp Gá-
bor pedig Biatorbágyra 
igazolt. Jakab Árpádot az 
utolsó Pest megyei bajno-
ki mérkőzésen ünnepé-
lyes keretek között vonul-
tatták vissza.

Több érdi szurkoló is elkísérte Kovács Béláékat Veresegyházra, ahol 
Magyar Kupa indulási jogot szereztek

Megnyerték a Pest Megyei Szuperkupát nagykáta se Érdi Vse 2:4 
(1:1) Vecsés, 250 néző
Vezette: Fenyvesi Sz.
Érdi Vse: Kertész – Ország, 
Csiszár, Hegedűs, Pintér 
(Cservenka) – Kovács, Hon-
ti (Héray), Csizmadia Kele-
men (Ebedli) – Gyurácz (Ki-
rály), Skita (Kónya)
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt
Gólszerzők: Rontó 38’ 
(1:0), Kovács 44’ (1:1), He-
gedűs 63’ (1:2), Rontó 64’ 
(2:2), Csizmadia 67’ (2:3), 
Kónya 87’ (2:4).

Mestermérleg
tóth istván (nagykáta): Erős ellenfél ellen mindig jó fut-
ballozni. Az Érd kemény ellenfél volt, de úgy érzem, 70 per-
cig sikerült megnehezítenünk a győzelmét.
limperger Zsolt (Érd): A győzelemnek természetesen örü-
lünk. A játékkal azonban nem vagyok elégedett. A találkozó 
igazából nem szolgálta a felkészülést. Jobban szerettünk 
volna egy erősebb NB II-es csapattal találkozni, hogy fel-
mérhessük, hol is tartunk a felkészülésben.
kovács Béla (Érdi Vse csapatkapitánya): Jól kezdtük a ta-
lálkozót, de utána egy kicsit belealudtunk. A ma látottaknál 
sokkal több van a csapatban, bár végig mi irányítottuk a ta-
lálkozót és megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
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A nyár a felhőtlen szórakozások, a partik, a bulik, 
a rengeteg embert vonzó szabadtéri rendezvé-
nyek időszaka, de ne legyenek kétségeink afelől, 
hogy a bűnözők legalább annyira várják ezeket 
az alkalmakat, mint a kikapcsolódásra, zenei él-
ményekre és társaságra vágyók. Hogy ne váljon 
rémálommá a nagyon várt szórakozás, érdemes 
a rendőrség bűnmegelőzési osztálya tanácsait 
megszívlelni.

Mindenekelőtt nem árt 
szem előtt tartani, hogy 
ahány fesztivál és rendez-
vény, annyi az esély arra, 
hogy bárki bűncselekmény 
áldozatává váljon, mert a 
tolvajok is készülnek a 
nyárra. 

Az ínycsiklandó lángost, 
csülköt, házi készítésű sü-
teményeket és kézműves 
termékeket árusító standok 
mellett a tolvajokat is meg-
találjuk, pontosabban: ők 
találnak meg minket. Ezért 
vásárlás közben táskánkat 
tartsuk mindig magunk 
előtt, szorítsuk testünkhöz, 

hogy ha valaki megpróbál-
na belenyúlni, rögtön ész-
revegyük. Különösen fon-
tos ez a – jobbára – hangos 
koncertek hallgatása köz-
ben: ilyenkor könnyen bele-
feledkezhetünk a zenehall-
gatásba, vagy hátracsap-
juk táskánkat, hogy ne za-
varjon a táncban, ám a tol-
vajok ilyenkor is résen 
vannak. A zsúfoltság 
amúgy is nekik kedvez: tö-
megben szinte észrevétle-
nül vehetik ki táskánkból 
telefonunkat, pénztárcán-
kat. Inkább tartsuk pén-
zünket, bankkártyánkat 

belső zsebünkben – ha van; 
de semmiképp sem a far-
zsebben! –, vagy rögzítsük 
ruházatunkhoz például 
díszlánccal vagy csekély 
összegért beszerezhető 
táskaőrrel.

Gyakori, hogy a zsebtol-
vajok nem egyedül dolgoz-
nak. Amíg az egyik banda-
tag eltereli az áldozat fi-
gyelmét – például feltűnő 
magatartásával, vagy akár 
csak egy kérdéssel –, a töb-
biek elvégzik a piszkos 
munkát. Ezek a bűnözőcso-
portok sokszor még „figye-
lőket” is állítanak a vásárok 
szélére, akik kiszúrják ma-
guknak a feltűnően sok 
pénzt költő személyeket, és 
néha még akár hazáig is kö-
vetik, így pedig egy jövőbeni 
bűncselekmény áldozatává 
is válhatnak. Nem árt tehát 
odafigyelni azokra a szemé-
lyekre, akik a parkoló köze-
lében vagy a rendezvény 
környékén látszólag céltala-
nul lézengenek.

Nem ritka, hogy a feszti-
válokon, zenés rendezvé-
nyeken jelentős mennyisé-
gű alkohol is fogy. Soha ne 
hagyjuk egyedül a társa-
ság ittas tag ját, hiszen 
álomba szenderülve sokkal 
könnyebben kirabolhatják. 
Ha túl sok alkoholt fogyasz-
tott valaki, legjobb, ha tisz-
ta vizet itatunk vele, vagy a 
helyszínen szolgálatban 
lévő mentőtisztek segítsé-
gét kérjük. 

Rendőrségi jó tanácsok a lopások, rablások elkerülésére

A tolvajok is fesztiváloznak!
Gazdikereső

Joe 7 éves, kistestű tacsi keverék kan. 
Súlyos állapotban találták Érden, egy 
nagy kutya megtépte, talán gázolás 
is történt, így majdnem odalett az 
egyik szeme, eltört a mellső lába. Már 
túl van a műtéten, még lábadozik, de 
jól van, nagyon hálás minden simiért. 
Kedves, ragaszkodó természetű ku-
tyus.

Roki Nagytestű, 7–8 év közötti, ivar-
talanított kan kutyus. Eddigi életében 
sok szeretetet és törődést nem kapott, 
láncon élt, a fém több helyen sérülést 
okozott a bőrén. Egy kedves állatba-
rát mentette meg, sebeit lekezeltette, 
daganatát megoperáltatta. Roki 
most új családra vár, hogy hátralevő 
életében már ne kelljen szenvednie. 
Jelenleg vedlik, de a fésüléshez nincs 
mindig türelme, ezért néz ki elhanya-
goltnak.

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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CSALÁDI HÁZ

Eladó Érden a központban 63
nm-es 2 szobás összkomfortos,
gázfűtéses ház, kis kerttel. Mű-
úton, üzletnek is megfelel. Ár.:
9,2 millió Ft. Telefon: 06-20/
9946-868

LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06-30-411-1561
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Medi-Radiopharma Kft.KARBANTARTÓ munkatársat keres.

Érdi gyógyszergyártó üzemünk karbantartó pozícióra keres munkatársat.

Feladatkör: • aa kft. területén lévő épületeken belüli és kivüli épületgépészeti, gépészeti
és elektromos munkák, karbantartások elvégzése
• gyártó berendezések karbantartása és javítása
• szerszámok, gépészeti elemek javítása, karbantartása
• egyéb karbantartási feladatok

Elvárások: • vvillany-, műszer-, egyéb szerelési gyakorlat
• karbantartásban eltöltött minimum 3 év

Bérezés: megegyezés szerint • Munkaidő: hheti 40 óra

Jelentkezését kérjük aMedi-Radiopharma Kft. 2030 Érd, Szamos utca 10–12. számra
küldje postai úton, vagy e-mailen azm.kuzsel@mediradiopharma.hu címre várjuk.
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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.

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

TELEK

Érden összközműves 965 nm épí-
tési telek kis házzal, ikerház épí-
tésére is alkalmas eladó. T:06-
20-920-4261

INGATLAN

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

VEGYES

Eladó gáztűzhely, bejárati kapu,
mélyhűtő, íróasztalok, szekré-
nyek, edzőgép, szobanövé-
nyek, asztal székekkel. Telefon:
0623/372-063

SZABADIDŐ

A Tárnoki tó szeretettel várja ked-
ves horgász vendégeinket
a kedvezményes napi és ked-
vezményes hétvégi, éjszakai
horgászatra. Bővebb informá-
ció a www.tarnokvolgye.hu
honlapon és a 06-30-460-0131
telefonszámon.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TÁRSKERESÉS

50-es férfi keres Érd és környéké-
ről 40 feletti csinos, egyedülálló
hölgyet hosszú távra. Telefon:
0670/33-43-83-7.

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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Kedves Leendő Vendégeim!
Az otthona kényelmében
teszem széppé körmeit,

pedikűrt, manikűrt,
gél lakkozást

vállalok. Kérésre házhoz megyek.

Telefon: 06-20/375-8002
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Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszínI felmérés!
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres

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

csökkentése! Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36-30-952-6921, +36-23-630-923 25
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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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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 25
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24
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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

24
30

58

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Nemzetközi viszonylatratapasztalt
gépkocsivezetőt

keresünkC, E kategóriás jogosítvánnyal.

• 2015-ös, új Euro6-os DAF szerelvények.
• 3 hetes munkavégzés után 1 hét pihenő.
• korrekt és könnyen követhető bérezési rendszer.
• Kizárólag nyugat-európai fuvarfeladatok.
• GKI vizsgatámogatás
• Hosszú távú, stabil és megbízható háttér.

Telefon:06-30/48-85-159
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 24
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ÁLLÁST KÍNÁL

Érd központjában lévő étterem-panzióba
keressük kizárólag tapasztalattal

rendelkező munkatársainkat azonnali
kezdéssel az alábbi pozíciókba:

SZAKÁCS
FELSZOLGÁLÓ

KÉZILÁNY
TAKARÍTÓNŐ

A fényképes önéletrajzokat az
info@centralborhaz.hu e-mail címre várjuk.
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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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Akludi kft.munkatársat keres betanított

ÖNTÖDEI-GÉPkEzElő
munkakörbe.

k Ö V E T E l M É N Y E k :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság
Géplakatos végzettség előnyt jelent.

É RD E k lőDN I T E l E FONON :
06-23-886-436 koós Csaba

JElENTkEzNI SzEMÉlYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

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

RAKTÁROSOKAT
KERES

(dízel targoncavezetői engedéllyel)

Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Önéletrajzokat a
szaboi@megatherm.hu-ra lehet küldeni.
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Érdi telephelyű kft. stabil
munkahelyre, kiemelt fizetéssel,
folyamatos munkavégzéssel

villanyszerelőket keres.
Érdeklődni: 06-70/605-57-17-es

telefonszámon vagy
a voltvillkft@gmail.com

e-mail címen lehet. 25
80
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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.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 25
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Érd és környékéről érettségivel
rendelkező munkatársakat ke-
resek bővülő vállalkozásom-
hoz. Másodállásban is végezhe-
tő. Fényképes önéletrajzokat
a bendu75@freemail.hu címre
kérem elküldeni.

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

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

Nyugdíjast keresünk intellektuá-
lis feladatra kedvező feltételek-
kel. Telefon: 06-30/21-00-875

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

Boy Szállítási és Szolgálató Kft.
keres munkatársakat
a következőmunkakörökbe:

• Házhozszállító bútorasztalos,
budapesti és Pest megyei munkavégzés

• Házhozszállítási diszpécser fuvarszervezői tapasztalattal,
budapesti és Pest megyei munkavégzés

• Készletgazdálkodó, szigetszentmiklósi telephelyünkön
• Logisztika területen tapasztalattal rendelkező könyvelő

Fényképes önéletrajzokat várunk!

Egyéni vállalkozó fuvarozók jelentkezését várjuk,
3,5 t teherbírású vagy a feletti teherautókkal.

Hátsó emelőfal előnyt jelent!
Telefonszámunk: 06/30/2158159 • E-mail cím: kadar.kata@boykft.hu
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Ha örökbe fogadná Joe-t vagy Rokit, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Érdi  Újság

Hirdetés-
felvétel
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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Noha többnyire a Dunántúlon és a Bükkben lehet találkozni velük, elenyé-
sző számban ugyan, de még Érden is felfedezhető a különleges formájú, 
lyukacsos, méhkaptárra hasonlító kőzet, a kaptárkő. Ritkasága és különle-
gessége az Érdi Hungarikum Klub figyelmét is felkeltette, és a közelmúlt-
ban Érdikummá nyilvánították a város természeti értékei sorában.

Elsőként Halász Árpád 
hívta fel rájuk a figyelmet. 
Érden és környékén az üle-
dékes mészkő a befogadó 
alapkőzet, amelyben előfor-
dulnak. Kialakulásuk körül-
ményei azonban máig tisztá-
zatlanok, többféle – eseten-
ként egymásnak ellentmon-
dó – elmélet, elképzelés is 
kering keletkezésükről. 
Egyesek szerint az emberek 
vallási célokból vájtak fülké-
ket, mélyedéseket a kövek-
be, mások szerint az urnate-
metkezések helyszíne volt. 
Megint mások úgy vélik, ide 
tették bálványaikat, vagy 
áldozat-bemutató helyként 
szolgálhatott – ki tudja? 
Egyikre sincs bizonyíték.

Sok tudós véleménye sze-
rint a legvalószínűbb mégis 

talán az a feltételezés lehet, 
hogy a honfoglaló magyarok 
vagy az előttük itt élt néptör-
zsek kultikus célokra készí-
tették ezeket az érdekes 
alakzatú fülkéket. 

Tény, hogy ezek a kőbe 
vájt lyukak és bemélyedé-
sek, mivel eredetileg vala-
minek a tárolására szolgáló 
üregek lehettek, az utókor 
kutatóitól a kaptárfülkék 
nevet kapták, a kövek pedig, 
amelyekben előfordulnak, 
természetesen kaptárkövek 
lettek.

Leginkább a Nap felé for-
dulnak (ezért is gondolják 
sokan, hogy kultikus, vallá-
si célokra készülhettek). 

A kaptárkövek eredetével 
számos régész, néprajzku-
tató és történész a mai napig 

is foglalkozik. Az érdieket 
főként Halász Árpád és Mi-
hály Péter fedezte és mérte 
fel. Elsősorban az érdligeti 
Szidónia-hegyen lehetett 
egykor rengeteg kaptárkő 
és kaptárfülke, csakhogy a 
lakosság gyarapodásával az 
építkezések is megszapo-
rodtak, és ennek okán te-
mérdek ilyen különlegesség 
megsemmisült: ma már csa-
ládi házak sorakoznak a he-
lyükön. A szakemberek véle-
ménye szerint a helyiek tu-
datlansága is hozzájárult a 
pusztulásukhoz.

A megmaradt érdligeti és 
parkvárosi kaptárköveket 
Halász Árpád és Balázs Ist-
ván javaslatára, a Pest Me-
gyei Tanács 1981-ben ter-
mészetvédelemi oltalom alá 

helyezte. Megmaradásukat 
pedig nem is annyira a ter-
mészeti erők – szél, eső, hó 
és jég –, hanem az emberi 
felelőtlenség ve szélyezteti. 

A  még meglé vő kaptárkö-
vek megóvása valamennyi-
ünk feladata, részint ezért 
is kerültek az Érdikumok 
sorába. n BE

Természeti Érdikum Érdligeten és a Szidónia-hegyen

Bármi is volt, Érdikum lett 

Érdi kaptárkő egy 80-as évekbeli sajtófotón. Nem tudni, mi ez pontosan

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Érden!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN,

NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÉRDEN a Szepes Gyula Művelődési Központban (Alsó u. 9.)
2015. augusztus 4-én (kedd) és augusztus 11-én (kedd) 16–18 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953

Amikor Virág, Zsófi és Blan
ka néhány éve a Kreatív Nyelv
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni,
ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blan
ka átlagos nyelvtanulónak tartotta
magát, 27 évesen mindössze egy
nyelvből volt bizonyítványuk. Életük
nagy felfedezésének érzik a módszer
rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pe
dig tizenhárom nyelvből szerzett kö
zépfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedi
kes gimnazistaként már tíz nyelvből
vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, háromnégyhavonta
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel
készüléshez kizárólag a Kreatív Tan
anyagot használták. Figyelem, ma
napság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanu
lás egyéni bajnoka Magyarországon.
Három dolog, amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két
nyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyag megtanít beszélni – taná
ri segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfo
kú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a
lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve –
bármikor felfrissíthetjük vele nyelv
tudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi hon
lapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet
minden olyan emberből sikeres
nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartr ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 1-től a készlet erejéig érvr ényesek, az áfát tartr almazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

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

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

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

10 cm 56
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52knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

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

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

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

gipszkarton
proFilok

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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