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XXV. évfolyam, 30. szám 
2015. augusztus 5. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

A civil csoportban részt vevő édesanyák egyben szakemberek is
Harmadik éve rendez kötetlen nyári babás-mamás találkozókat a Kötelék–Érd térségi Közösség a Családokért civil csoport  18. oldal 

Érdi  Újság
Érd Modern város 
A Batthyány 2020-as prog-
ramról, és a Modern Város-
ok program keretében vég-
rehajtandó, 40 milliárd fo-
rintos fejlesztésről számol 
be az a polgármesteri hírle-
vél, amely a napokban ér-
kezik meg a postaládákba. 

n 7. oldal

Behajtatják  
a szemétdíjat
A szolgáltatás kötelező 
ugyan, de nem ingyenes: 
hatvanmillió forintot is meg-
haladó kintlévőséget hal-
mozott fel az Érd és Térsége 
Hulladékkezelő – ennyivel 
tartoznak a társaságnak a la-
kosok Érden. Ők most már a 
NAV-nak tartoznak. 

n 19. oldal

Táncosaink  
a dobogón
Aranyérmet szereztek a Ba-
latonfüreden megrende-
zett VI. Látványtánc EB-n az 
Érdi Tánc Stúdió táncosai. 
Ezen kívül is minden ver-
senyt megnyertek, amin 
idén elindultak.  n 18. 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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AGMedical - Érden a Korall ház 2.-ben
Bejelentkezés: 06 20 368 1877
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Sikerrel zárt az Érdi Művésztelep 

A közösségi szellem is remekül működött, hiszen az igazi kovász, ami összeköti a művészeket, az az alkotásra való hajlam – mondta Kéri 
Mihály művészeti vezető. Az Érdi Művésztelep a város közgyűlésének erkölcsi és anyagi támogatásával működik. A művészek minden év-
ben átadnak a városnak egy-egy festményt, és kiállításaikkal, alkotásaikkal ők is elviszik Érd jó hírét. 3. 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

Számos értékes munkával gyarapították 
életművüket a VII. Érdi Művésztelep alkotói. 
A Vörösmarty gimnáziumban kialakított alkalmi 
műtermekben miden együtt volt a termékeny 
alkotáshoz. A legsikeresebb műveket az érdi kö-
zönség is láthatja: decemberben nyílik a kiállítás 
a Városi Galériában.

A múlt héten is ellátogat-
tunk az Érdi Művésztelepre. 
Aknay János Kossuth-díjas 
festőművész alapító tagja a 
kolóniának. Minden évben 
itt van: felkészülten, kész 
tervekkel érkezik. 

– Mindegyik tábort ked-
veltem: nagyszerűek voltak. 
A hetedik, úgy vélem, min-
den eddiginél fontosabb 
valamennyiünk számára. 

Olyan alkotások is születtek, 
amilyenekre sokan nem szá-
mítottak – árulta el lapunk-
nak nyilatkozva.  

– Ebben az esztendőben 
sikerült még a saját várako-
zásaimat is felülmúlnom. 
Minden évben készülök az 
Érdi Művésztelepre, mert tu-
dom, hogy itt kiváló körül-
mények és egy remek társa-
ság vár, olyan barátok, akik-
kel nagyszerű együtt dol-
gozni. Bár nem befolyásoljuk 
egymást, hisz mindenki a 
saját stílusában alkot, de va-
lami megfoghatatlan módon 
mégiscsak hatással va-
gyunk egymásra. Lélekben 
és gondolataimban jól felké-
szültem, tudtam, mit szeret-
nék elérni. Sikerült. Az itt 
készült munkáim hamaro-
san egy pécsi konstruktív 
kiállításra kerülnek. Mindig 

jó tapasztalatokkal távozom 
a művésztelepről, tudva, 
hogy hogy a városnak ha-
gyott munkáim is a legjobb 
helyre kerülnek, mert az 
érdi Galéria remek kiállító-
hely. Annak is örülök, hogy a 
város komolyan veszi, és se-
gíti a művésztelepet. 

Pályafutásom során ren-
geteg alkotótelepen megfor-
dultam, sokat jártam például 

a hajdúböszörményi vagy 
németországi, sőt indiai ko-
lóniákban is, van tehát ösz-
szehasonlítási alapom. De 
nyugodtan kijelenthetem: az 
érdi valóban kiemelkedik a 
körülményeket, a vendéglá-
tást és az alkotói közösséget 
illetően is. Bár idén is több 
meghívást kaptam, ezért 
fontossági sorrendet kellett 
felállítanom, de az érdit sem-
miképp sem hagyhattam ki! 
Szinte minden percet az al-
kotásra használtam, néha 
éjfélkor hagytam el a mű-
vésztelepet, annyira lefog-
lalt, inspirált ez a közeg. 
Ezért mondtam azt, hogy 
idén még a saját várakozása-
imat is felülmúltam, mert itt 
kizárólag a festményeimre 
összpontosíthattam, nem 
zökkentettek ki a napi fel-
adatok. A művésztelepnek 

épp az adja az igazi vará-
zsát, értékét, hogy itt kizáró-
lag egyetlenegy feladatunk 
van: az alkotás – mondta 
Aknay János festőművész.

Pontok és sivatag 
Wrobel Péter is alapító 

tagja az érdi kolóniának. 
– Az Érdi Művésztelep 

egyik erőssége, hogy kiváló-
an együttműködik a társa-
ság, bár mindenkinek – élet-
korától függően –saját élet-
műve határozza meg, mit és 
hogyan alkot. Mindenki a 
saját stílusát, elképzeléseit 
követve hozza létre művét – 
állította a művész, majd sa-
ját munkáiról szólva elárul-
ta: újra rátalált valamire, 
amivel az eddig kiállított 
képei gondolatkörét folytat-
ja. – Egy világhírű német 
festő szerint a művészet, 
ami az emberség jövőjét ille-
ti, a legmagasabb fok. Úgy 
vélem, bőven lehet aggódni 
azon, meddig lehet még az 
embernek elmenni, meddig 
tart még ez a Föld? Egyik 
képemen egy különleges 
vibrációt sikerült létrehoz-
ni, ami olyan, mintha heli-
kopterből nézve tárulna 
elénk egy sivatagi vízió. 
Fentről nézve csak pontok 
láthatók a saját árnyékuk-
kal, ez az emberiség vándor-
lására utal. Előtte és mögöt-
te is a végtelen kiszáradt 
pusztaság… nos, nem egy 
biztató jövő, de nem léphetek 
ki az életművemből. Engem 
ez már jó ideje foglalkoztat, 
és ezúttal még egy aspek-
tust sikerült hozzátennem 
az eddigi munkáimhoz – tu-
datta velünk a művész. 

Jó a VMG-ben
Kéri Mihály festőművész 

– aki az érdi kolónia fő szer-
vezője és művészeti vezetője 
is egyben – azt mondta: úgy 
tűnik, feleslegesen aggódtak 
az új helyszín miatt (neveze-
tesen, hogy idén nem Ófalu-
ban, hanem a városközpont-
hoz közeli gimnázium épüle-
tében rendezkedtek be), 
mert mint kiderült, nagysze-
rűek voltak a körülmények. 

– Köszönet illeti a Vörös-
marty gimnázium igazgató-
ját, Mészáros Judit asz-
szonyt, valamint Sárközi 
Mártát, az Érdi Tankerület 
vezetőjét, hogy a rendelkezé-

sükre bocsátották az iskola 
épületét – tette hozzá Kéri 
Mihály, majd elárulta: bizo-
nyos abban, hogy ez nem 
csak egyszeri alkalom volt, a 
művésztelep a jövőben is itt 
szeretné folytatni a tevé-
kenységét. 

Kiemelte: az idén nem a 
programokra, hanem kizá-
rólag az alkotásra helyezték 
a hangsúlyt, így igen komoly 
munka folyt, minőségi és 
mennyiségi tekintetben egy-
aránt kiválóan teljesítettek a 
résztvevők. Mindannyian 
legalább egy nagyméretű 
munkával is gazdagították 
életművüket, de volt, aki két-
három 180x160-as képet is 
megfestett. 

Eközben a közösségi szel-
lem is remekül működött, hi-
szen az igazi kovász, ami 
összeköti a művészeket, az 
az alkotásra való hajlam – 

fogalmazott a művészeti ve-
zető, majd hangsúlyozta: – 
Nem szabad elfejteni azt 
sem, hogy az Érdi Művészte-
lep a város közgyűlésének 
erkölcsi és anyagi támogatá-
sa nélkül nem működhetne. 
Cserében a művészek min-
den évben átadnak a város-
nak egy-egy festményt, és 
kiállításaikkal, alkotásaik-
kal ők is elviszik Érd jó hírét. 

Idén, mivel a központban 
dolgoztak, több helyi látoga-
tójuk is akadt, sőt: szakmai 
érdeklődőket is fogadtak. 
Annak is örültek, hogy 
Novotny Tihamér művésze-
ti írót is üdvözölhették köre-
ikben, aki eddig is figyelem-
mel kísérte a kolónia munká-
ját. Most a művészek szak-
mai eszmecserét is folytat-
hattak vele a képzőművészet 
jelenéről és jövőjéről. 

n BÁLINT EDIT 

Wrobel Péter: Sivatag

Aknay János műve

Hetedszer találkoztak az Érdi Művésztelep alkotói 

Az egyetlen feladat az alkotás

2009-ben jött létre az Érdi Művésztelep
Az alapító okirat többek között kimondja: az Érdi Művészte-
lep célja, hogy évről évre tíz (öt meghívott és öt helyi) mű-
vész részére teremtsen megfelelő feltételeket az elmélyült 
alkotásra, ezzel segítve a város művészeti életének élénkíté-
sét. Az alkotók szállásáról, étkeztetéséről, műterméről az érdi 
önkormányzat gondoskodik, cserébe a művésztelepen lét-
rejött műveket egy kiállításon a nagyközönség is láthatja. A 
művészek egy-egy munkájukat felajánlják a városnak. A ha-
sonló művésztelepek nyomdokain elindulva, és a kortárs 
művészek népszerűsítésének köszönhetően, az évek során 
magas színvonalú tárlatokat láthattak az érdiek. Ráadásul a 
város tulajdonába kerülő műalkotásokból az évek során egy 
jelentős, korszerű és igen értékes gyűjtemény jött létre, ami 
egyedülálló az egész régióban, ide értve Budapestet is.
 Ezekből a művekből idővel – ha erre a célra egy megfelelő 
és méltó helyet alakítanak ki Érden  – egy értékes, állandó 
kortárs kiállítás várja majd a látogatókat.
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Érdi  Újság

Harmincnégy éve szolgál Érden. Gyülekezete kezdetben tizenkét fős 
volt, ám mára kinőtte a templomot, amelynek építéséért annyit küz-
dött annak idején. Kárpátaljára és Erdélybe járt, megsegíteni a külhoni 
magyarokat, drogos fiatalokat fogadott be, és ételt osztott a rászoru-
lóknak a fogcsikorgató hidegben. Ősszel nyugdíjba megy, de tovább 
szolgál, ha nem is az Érd-Parkvárosi Református Gyülekezet lelkésze-
ként. Dr. Vassné Baki Ilonával beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Az ötvenes-hatvanas 
években nőtt fel. Hogyan vá-
laszthatta egy nő a lelkészi 
hivatást abban az időszak-
ban, amikor ez a férfiaknál is 
számos nehézséggel járt?

– Vallásos családból szár-
mazom. Nagyon tisztelem 
azért a szüleimet, hogy az 
ötvenes években is vállalták 
a hitüket. Édesanyám volt az 
első, akit imádkozni, Bibliát 
olvasni láttam. Tanítónő lé-
tére rendszeresen vittek 
minket – három testvéremet 
és engem – a templomba. Ti-
zennégy évesen döntöttem 
úgy, hogy Krisztus követője 
szeretnék lenni. Konfirmáci-
óra készültem, Joó Sándor, a 

pasaréti egyházközség lel-
késze tartotta a tanfolyamot. 
Sokan voltunk, megannyi 
eszetlen kamasz… Sándor 
bácsi türelme, szelídsége, 
ahogy bánt velünk, nagyon 
megragadott és meghökken-
tett. Mikor megkérdeztem, 
honnan van benne ekkora 
szeretet, annyit válaszolt: 
Krisztustól tanulok szeretni. 
Ez a mondat megfordította 
az életemet. Gimnazistaként 
magyartanárnak, majd pszi-
chológusnak készültem, elő-
készítőre jártam, ám azt ta-
pasztaltam, hogy az akkori 
pszichológia a bajba jutott 
embereknek nem tud olyat 
mondani, ami igazán segíte-
né őket, ugyanakkor átéltem, 
hogy a hit örömet és békessé-
get ad. Arra gondoltam, hogy 

talán ezzel kellene gyógyíta-
ni, ezt kellene továbbsugá-
rozni. Arra vágytam, hogy 
Isten szolgálja legyek, és ar-
ról beszélhessek az embe-
reknek, hogy van egy erő- és 
örömforrásuk, reménysé-
gük, amibe kapaszkodni le-
het. A lelkészi pálya nagyon 
szokatlan volt ez idő tájt, volt 
is konfliktusom belőle ott-
hon. A szüleim azt kérték, 
először válasszak valami-
lyen polgári foglalkozáshoz 
köthető szakot, és azt köve-
tően menjek csak teológiára, 
ha már ez a mániám. Válasz-
tottam tehát ilyet is: a védő-
női szakmát. A felvételin rá-
kérdeztek, jelentkeztem-e 
máshova is, én pedig elmond-
tam, hogy igen, a teológiára. 
Mint utóbb kiderült, a párt-

titkár kérdezgetett – ide nem 
is vettek fel, teológiára vi-
szont igen. Édesapám – aki 
gépésztechnikus volt – na-
gyon dühös lett rám, és kö-
zölte: innentől kezdve tart-
sam el magam. Azóta így is 
élek: én tartom el magam. 

– Hol tudott elhelyezkedni 
a nappalin végzett teológia 
mellett?

– Voltam eladó és bébiszit-
ter is. Ismert református lel-
kész család leszármazottai-
nál dolgoztam, köztük élve 
tanultam meg: a házasságot 
ápolni kell. Bár nagyon sok 
elfoglaltságuk volt, öt gyer-
mekük mellett is szakítottak 
időt egymásra: hetente egy-
szer egy estét kettesben töl-
töttek – ekkor jöttem én, a 
bébiszitter. Az esküvőre ké-
szülő jegyespároknak is 
mindig elmondom: ahhoz, 
hogy karbantartsák a házas-
ságukat, muszáj olyan időt 
fordítaniuk egymásra, ami 
csak az övék.

– Saját házasságában ezt 
meg tudta oldani?

– Nem nagyon… (Nevet.) 
Nagyon sokat dolgoztunk, ál-
talában szabadnapok nélkül. 
Harmincöt éves házassá-
gunk ideje alatt kétszer vol-
tunk három-három hétre sza-
badságon.

– Nagyon régóta szolgál 
Érden. Szolgált máshol is, mi-
előtt idekerült?

– Mikor a negyedik évemet 
jártam a teológián, Zuglóba 
helyeztek. A fiatalokkal fog-
lalkoztam a gyülekezetben, 
és a könyvtár rendezésében 
segédkeztem. Itt találtam rá 
a férjemre, aki azért jött el, 
mert egy ismerősétől hallot-
ta, hogy van itt egy fiatal, 
copfos parasztlány, aki jó ifi-
ket tart… Zuglóból Cecére 
kerültem, egy legendás espe-
res mellé, akitől sok mindent 
tanultam. Szolgáltam Buda-
keszin fizetés nélkül segéd-
lelkészként, emellett a buda-
pesti nyugdíjas lelkészek, di-
akonisszák lelki gondozója 
voltam. Később visszahívtak 
a teológiára, ahol a könyvtár-
ban dolgoztam. Nagyon jó 
kapcsolatom volt a diákok-

kal, és a teológuslányok egy-
szer csak megkértek, hogy 
legyek a lelki gondozójuk. Ez 
a szolgálat hét évig tartott. 

Közben Érdre hívtak. Kap-
tam az egyházmegyétől egy 
minimális fizetést, és három 
évet, hogy kiderüljön: lehet-e 
valamit csinálni Parkváros-
ban vagy sem. 1981-et írtunk 
akkor. Nagyon nehéz eszten-
dők voltak: egy itt élő nénivel 
jártam a környéket, próbál-
tuk a reformátusokat össze-
szedni, de hosszú ideig sem-
mi nem mozdult, mindössze 
tizenkét fős volt a gyülekezet. 
A gyerekek csapódtak elő-
ször hozzánk: jöttek játszani, 
beszélgetni. Egy idő múlva a 
nagymamák is bekukkantot-
tak, végül a szülők is eljöttek, 
hogy lássák: mit művelnek a 
családtagjaik vasárnapon-
ként. Akkor még csak egy 
kétszobás kis házunk volt, ott 
tartottuk az istentisztelete-
ket. Sok-sok évi küzdelembe 
telt, hogy ide templom épül-
hetett. Maga az engedély is öt 
évbe került.

– Nemcsak a városban, ha-
nem Kárpátalján is munkál-
kodott ebben az időben. Hon-
nan jött az ötlet, hogy az ot-
tani magyarokat segítse?

– A rendszerváltás előtt 
nagy árvíz sújtotta Visk tele-
pülést. Érden élt egy innen 
származó család, jó ismeret-
ségben voltunk velük, így se-
gítségükkel nekiindultunk 
pénzadományt és élelmiszert 
osztani. Volt ezeknek a láto-
gatásoknak egy nagyon szép 
és nehéz szakasza: Visken 
találtunk egy borzasztó rossz 
körülmények közt élő csalá-
dot. Édesanya és öt gyermeke 
élt magában egy alig har-
minc négyzetméteres, elha-
nyagolt, piszkos viskóban, az 
árvíz pedig az ablakokat 
mosta. Eldöntöttük, hogy ve-
szünk nekik egy házat, ott, 
Visken. Ezt persze önerőből 
nem tudtuk megvalósítani; 
egy svájci lelkész ismerősünk 

segítségével vásároltunk új 
portát a családnak. 

Jártunk ki Erdélybe is – 
ahogy Ceausescu idejében 
sokan – átcsempészni ezt-azt 
az erdélyi magyaroknak. Iz-
galmasak voltak azok a jegy-
rendszeres idők. Hányszor 
előfordult, hogy megtankol-
tuk a kocsit, aztán félreáll-
tunk, leszívtuk a benzint és 
áttöltöttük az ő autójukba. 
Sokan csinálták ezt, nem 
csak mi.

– Mindeközben itthon bő-
vült a gyülekezet.

– Harminchatan voltunk, 
mikor elkezdtük a templom 
építését, és mire befejeztük, 
negyvenen lettünk. Ez idő 
tájt kerültem kapcsolatba a 
Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszió ráckeresztúri ottho-
nával, ahol drogos fiatalok 
éltek. Nagyon sokat voltunk 
együtt, gyakran átjártak 
hozzánk, ők segítettek kita-
karítani a frissen elkészült 
templomot is. A gyülekezet 

kezdetben idegenkedve fo-
gadta ezeket a fiatalokat, 
később baráti viszony és se-
gítő kapcsolatok alakultak 
ki közöttünk, együtt tábo-
roztunk, kirándultunk. Sok 
szépet és sok tragédiát él-
tünk át: voltak visszaesések, 
kemény helyzetek, halálok, 
és voltak olyanok is, akiken 
segíteni tudtunk. A férjem 
minden szolgálatomban se-
gítőm és támaszom volt. Kö-
zös döntésünk volt, hogy az 
egyik fiú három évig élt itt, 
velünk, később itt konfir-
mált, a gyülekezet szereteté-
től körülölelve.

– A templom építésére visz-
szatérve: miért ilyen kicsi 
épületet húztak fel?

– Az egyházügyi hivatal 
megszabta a méretét, és azt 
is, hogy nem építhetjük az 
utca felé, és nem nevezhetjük 
templomnak, csak gyüleke-

zeti teremnek. Először csak 
harminchat négyzetmétert 
akartak engedélyezni, ezt 
valahogy feltornáztuk nyolc-
vanra. Mára ezt is kinőttük, 
hiszen már kétszáz felnőtt és 
százhúsz gyermek tartozik a 
gyülekezethez. Tavaly már 
tanakodtunk azon, hogy meg 
kellene vásárolni a szomszé-
dos házat, ami egy külföldön 
dolgozó családé volt. Jelet 
kértem az Úristentől: ha a 
szomszéd jön át, és ő hozza 
szóba a ház eladását, azt Is-
ten kezdeményezésének fo-
gom venni. Így is történt, és 
nemrég pont került a dolog 
végére, kifizettük a vételár 
utolsó részletét is. Ebben Ba-
log Zoltán miniszter úr is 
segített, akihez régi barát-
ság fűz – ő maga is betono-
zott lelkészként az ifijével a 
templom 1987-es építésekor. 
A szaktárca 10 millió forint-
tal támogatta a házvételt és 
hárommillióval a felújítást. A 
gyülekezetünk tagjainak 
adományából, az érdi önkor-
mányzat és az egyházme-
gyénk segítségével tudtuk 
megvásárolni a szomszéd 
ingatlant. Ide, ebbe a házba 
költözik szeptemberben az 
utódom, hiszen ősszel nyug-
díjba megyek.

– Ahogy visszatekint az el-
múlt esztendőkre, minden 
tevékenységében látja az Úr 
útmutatását?

– Igen, végig látom az Úr-
isten vezetését, de be kell 
vallanom, nem volt ez mindig 
így. Volt egy szakasza az éle-
temnek, amikor nagyon csa-
lódott és keserű voltam, és 
arra gondoltam, hogy hagy-
jon békén az Úristen, és én is 
békén hagyom őt. Aztán a 
mélyponton végiggondoltam 
az eltelt éveket – és fejet haj-
tottam az Úristen előtt.

– Ebből a gyülekezetből in-
dult annak idején az érdi ad-
venti ételosztás gondolata is. 
Ezen a télen már január-feb-
ruárban is ételt osztottak a 

rászorulóknak. Hogyan tá-
madt ez az ötletük?

– Oszlács Endre gyüleke-
zeti tagunké volt az ötlet, 
amit a többi egyházzal, illet-
ve a Szociális Gondozó Köz-
ponthoz tartozó Habilitációs 
Központtal együttműködve 
valósítottunk meg. A gyüle-
kezetünk nagyon lelkesen 
fogadta a kezdeményezést, 
és adakozott is erre a célra. 
Egyik tagunk az első alka-
lom után azt mondta: most 
értette meg, mit jelent Krisz-
tust észrevenni a másik em-
berben.

– Ahogy említette, szep-
temberben nyugdíjba megy. 
Milyen tervei vannak az elkö-
vetkezendő időszakra? 

– Októbertől heti húsz órá-
ban a református Házasság- 
és Családsegítő Szolgálat 
munkatársa leszek. A duna-
melléki református lelki-
pásztorok lelki gond ozás át 
jelenleg is végzem, és tovább 
folytatom. Körülbelül ötszáz 
lelkész tartozik hozzám, de 
csak egytizedük van kap-
csolatban velem. Általában 
azok keresnek, akiknek va-
laha lelkigondozójuk voltam, 
vagy konferencián, más 
együttlétek alkalmával ta-
lálkoztunk. 

– Miért van szüksége egy 
Istennel szoros kapcsolatban 
élő embernek lelki gondozás-
ra? 

– Mert emberből van. So-
kan úgy gondolják, ha valaki 
lelkész, oldja meg az Úris-
tennel a gondjait, és külön-
ben is, egy lelkésznek min-
dig a „topon” kell lennie. 
Csakhogy nem így éljük az 
életünket, és nem így éljük 
meg a hitünket sem. Olyan 

nincs, hogy valaki folyton 
ragyog és sugárzik. Vannak 
az életben küzdelmek, meg-
próbáltatások. A lelkészek 
egy része nem mer segítsé-
get kérni, szégyelli, hogy 
bajban van. Próbálom őket 
felszabadítani, segíteni ne-
kik, hogy ha nem is hozzám, 
de valakihez forduljanak, 
aki segíthet nekik. 

– A gyülekezeti tagok is Ön-
höz fordulnak nehéz élet-
helyzeteikben? 

– Nem kevesen vannak, 
akik úgy kerültek ide, vagy 
azért maradtak itt, mert éle-
tük fordulópontján mellettük 
álltam.

–  Ilyenkor ki segít, az Úr 
vagy pedig a lelkész?

–  Mindenkinek a saját sze-
mélyisége a „munkaeszkö-
ze”, de hiszek benne, hogy az 
Úristen vezet bennünket. 
A beszélgetések során kettős 
figyelem van bennem: egy-
részt a beszélgetőtársra fi-
gyelek, másrészt arra, hogy 
Isten hogy vezet, most mit is 
kellene mondani, egyáltalán, 
meg kell-e szólalnom.

– Isten vezetése mindig 
egyértelmű?

– Nem. És ha nem az, ak-
kor marad a saját józan 
eszem, hiszen az is az Úris-
tené, ahogy eddigi életta-
pasztalataimat is Általa 
nyertem el. Ezek a felismeré-
sek visznek tovább. Lelki-
gondozóként abban szeret-
nék társ lenni, hogy ki-ki 
megtalálja a rendíthetetlen, 
„minden értelmet felülhala-
dó békességet”, és Jézus 
Krisztus jelenlétében ismer-
je meg, élje át a hozzátarto-
zás örömét.

Ősszel nyugdíjba megy, de tovább szolgál dr. Vassné Baki Ilona

„Hiszek benne, hogy az Úristen vezet bennünket”
dr. Vassné Baki Ilona 1950-ben született, Kiskunhalason. 
Édesanyja tanítónő, édesapja gépésztechnikus volt, kulák 
származású. 1960-ban Budapestre költöztek; édesapja itt 
kapott egy lakást jutalmul, mert 1956-ban, a forradalom ide-
jén, nem engedte fölrobbantani a Műszaki Egyetemhez tar-
tozó kísérleti intézetet, ahol dolgozott. Az általános iskolát 
Kiskunhalason, majd Budapesten végezte, Pasaréten konfir-
mált 1964-ben. A Martos Flóra Leánygimnázium elvégzése 
után a Budapesti Theologiai Akadémiára jelentkezett, ahol 
1973-ban tette le az I. lelkészképesítő, majd 1974-ben a II. 
lelkészképesítő vizsgát. Ugyanez év szeptemberében há-
zasságot kötött dr. Vass Dezső szociológus-közgazdásszal 
(akit 2005-ben vesztett el). Zugló, Cece, Budapest és Buda-
keszi után 1981-ben került Érd-Parkvárosba. A gyülekezet 
1986. január 1-jétől levált az érdligetiről, 1986. május elsején 
megkezdődött a templom építése, amit 1987. október 17-én 
szenteltek fel. Ekkor iktatták lelkészi állásába dr. Vassné Baki 
Ilonát. 2005-től (püspöki felkérésre) a Dunamelléki Egyház-
kerület lelkészeinek lelkigondozója. 2015. szeptember 
1-jével nyugdíjba vonul.

Már kétszáz felnőtt és százhúsz gyermek tartozik a gyülekezethez

Ebből a gyülekezetből indult an-
nak idején az érdi adventi étel-
osztás gondolata is
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Júliusban az érdi közgyűlés, így a képviselők 
számára is véget ért az első félév szorgalmi idő-
szaka, ami után a plénum politikai erőinek talán 
érdemes mérleget vonni. Arra kértük a frakciók, 
illetve a pártok képviselőit, értékeljék lapunknak 
az elmúlt fél esztendőt. Mai számunkban Csőzik 
László, a 20–30 Egyesület képviselőjének vélemé-
nyét közöljük. 

– 2002 óta vagyok képvise-
lő, ez már a negyedik ciklu-
som az önkormányzat köz-
gyűlésében. 2014-ben is a 
20–30 Egyesület listavezető-
jeként jutottam be, úgy, hogy 
csapatunk összességében a 
szavazatok 8,5 százalékát 
szerezte meg. Jelenleg tiszt-
séget nem viselve, „talpas” 
képviselőként, szorosan 
együttműködve dolgozom 
külső bizottsági tagjaink-
kal, a szintén 20–30-as 
Csengeri Attilával és Mar-
tin Norberttel – kezdte az 
ellenzéki politikus, majd em-
lékeztetett arra, hogy még a 
ciklus elején a fővárosba ve-
zető autópálya-szakaszok 

fizetőssé tétele ellen lépett 
fel, sőt rendkívüli ülés össze-
hívását is kezdeményezte 
annak érdekében, hogy az 
önkormányzat helyezkedjen 
a kormányéval ellentétes ál-
láspontra, és álljon ki az 
utak ingyenes használata 
mellett. A közgyűlésen több-
ször felszólalt e tárgyban, a 
20–30 Egyesület pedig tün-
tetést is szervezett a díjasí-
tás ellen tiltakozva – fűzte 
hozzá a politikus, majd arról 
is szólt, hogy a városi költ-
ségvetéseket a 20–30 nem 
szavazta meg, hiszen egy-
részt nem tagja a jobboldali 
városvezetésnek, másrészt 
nyilvánvalóan sok esetben 

más célokra helyeznék a 
hangsúlyt a szűkös források 
elosztásánál. 

Hozzátette: a baloldali el-
lenzékkel viszont együttmű-
ködtek néhány ügyben, ilyen 
volt például a 20–30 kampá-
nyának is fontos elemét ké-
pező, az önkormányzat átlát-
hatóvá tételéről szóló javas-
latuk. „A közgyűlési vitában 
teljes erőbedobással vettem 
részt, s határozottan kiáll-
tam az előterjesztés megsza-
vazása mellett. Igyekeztem 
meggyőzni a kormányzó erő-
ket, hogy ez számukra is elő-
nyös lehet, és nagy előrelé-
pést jelenthet a helyi állam-
polgári, civil kontroll tovább-
fejlesztésében” – emelte ki 
Csőzik László, majd a köz-
gyűlés üléseinek hangulatá-
ról is elmondta véleményét. 
Szerinte a viták – ha színvo-
naluk és hangulatuk egyelő-
re nem is mérhető a legendás 
’98-as és 2002-es „helyi par-
lamentéhez” – végre újra 
kezdenek izgalmassá válni. 
Meglátása szerint, „bár még 
mindig jelen van az elmarad-

hatatlan cinizmus és arro-
gancia, de az adok-kapok 
során már nem csak az or-
szágos pártpolitikai viták 
„lózungjai” ismétlődnek, ha-
nem eredeti érvek, új szem-
pontok is elhangoznak”. 
Hangsúlyozta: a szakmai hi-
vatali előterjesztéseket egy-
hangúan megszavazzák a 
képviselők, és emellett ered-
ménynek számít az is, hogy 
pár alkalommal sikerült el-
lenzéki módosító javaslato-
kat is elfogadtatni a kor-
mányoldallal. 

Csőzik László úgy vélte, az 
elmúlt időszak legnagyobb 
hatású politikai eseménye 
kétségkívül a miniszterelnök 
érdi látogatása és a 40 milli-
árdos fejlesztési támogatási 
csomag bejelentése volt. Ki-
emelte: ha nem csak ígéret 
marad, s nem herdálja el a 
város, az elégtételt jelenthet 
a korábbi évtizedek felemás 
fejlődéséért, azért, hogy a 
működő tőke a rendszervál-
tás után elkerülte Érdet.

Szerinte azonban ennél jó-
val több is kihozható belőle: 

általa új pályára állhat a vá-
ros, éppen ezért elsődleges 
szempont, hogy a források 
felhasználása a helyi gazda-
ságot erősítse, katalizálja a 
kis- és nagyvállalkozások 
befektetéseit, vagyis egyfaj-
ta beruházás legyen, ame-
lyen keresztül a város bevé-
telei évről évre növekedhet-
nek, mert ez alapozhatja meg 
hosszú távon a modernizáló-
dó Érd fejlődését. 

A 20–30 Egyesület önkor-
mányzati képviselője végül 
hangsúlyozta: az ellenzék 
dolga most nem az, hogy 
„fúrja” a fejlesztéseket, ha-
nem az, hogy szoros kontroll 
alatt tartsa a támogatások 
elköltését, ellene menjen a 
presztízsberuházásoknak, s 
ne hagyja, hogy értelmetle-
nül költsenek el pénzeket 
helytelen célokra, valamint, 
hogy számon kérje a kormá-
nyon, ha esetleg nem tartaná 
be ígéretét.

Kellemes meglepetés várja szeptemberben a 
Bolyai, Teleki és Érdligeti (Túr utcai) iskolák diákjait 
– nem a nyári szünet hosszabbodik meg szá-
mukra, hanem e három intézmény energetikai 
korszerűsítése fejeződött be a nyáron.

Az összességében félmilli-
árd forintos beruházást a 
KLIK szervezésében, a 
KEOP 5.6.0 program kereté-
ben végezték. Az Érdi Bolyai 

János Általános Iskolát és 
tornatermét 165 millió forint-
ból korszerűsítették, az Érd-
ligeti Általános Iskola Túr 
utcai épületét 151 millióból, 

az Érdi Teleki Sámuel Álta-
lános Iskola pedig 186 millió 
forintból újulhatott meg. Alig 
három-négy hónap leforgása 
alatt hőszigetelték a külső 
oldalakat, kicserélték a nyí-
lászárókat, napelemeket és 
-kollektorokat helyeztek fel, 
átalakították a világítási és 
korszerűsítették a fűtési, hű-
tési, meleg vizes rendszert. A 
munkálatok mindhárom is-
kolában befejeződtek július 
közepére.

Mint Sárközi Mártától, az 
Érdi Tankerület igazgatójá-
tól megtudtuk, a felújítások 
során tartani tudták a kitű-
zött határidőt. 

– Köszönet illeti az intéz-
ményvezetőket, a pedagógu-
sokat, az alkalmazottakat 
és a gyerekeket, amiért a 
szorgalmi időszakban na-
gyon fegyelmezetten visel-
ték a felújítással járó nehéz-
ségeket. Az iskolaigazgatók-
nak külön köszönöm, hogy 
részt vettek a heti kooperáci-
ós megbeszéléseken, és ja-
vaslataikkal, ötleteikkel se-
gítették a munkát – mondta a 
tankerületi igazgató, akitől 

azt is megtudtuk, hogy az is-
kolák új színének kiválasz-
tásában az intézményveze-
tők és nevelőtestületek ja-
vaslata döntött, az érdi főépí-
tész jóváhagyása mellett. 

– Szeretném, ha a kívülről 
megszépült iskolák belülről 
is megújulnának – ezzel 
kapcsolatban kértem a pol-
gármester úr segítségét – 
zárta szavait Sárközi Márta.

A Teleki iskola energeti-
kai átalakításával kapcso-
latban Patkóné Séra Ilona 
igazgató úgy nyilatkozott: 
örülnek, hogy az épület új, 

egységes külsőt kapott, és 
bíznak benne, hogy megol-
dódnak a fűtési problémák 
is.

– Eddig a déli szárnyban 
az utcát fűtöttük: olyan me-
leg volt, hogy folyton nyitva 
kellett tartanunk az ablako-
kat, míg az északi oldalon 
fáztak a tanárok, diákok. 
Így, hogy hőszigetelést, új 
ablakokat kapott az iskola, 
és megújult a fűtési rendszer 
is, minden bizonnyal meg-
szűnnek ezek a gondok – 
mondta bizakodva. 

n ÁdÁm Katalin

Noha a városi plénum a jú-
niusi ülését követően csak 
szeptemberre tervezte a kö-
vetkező tanácskozását, de 
az elmúlt időszakban felme-
rült, halasztást nem tűrő 
ügyek miatt a képviselők a 
nyári pihenőjüket megsza-
kítva, a múlt héten rendkívü-
li értekezletet tartottak, 
amelyen öt napirendi pont-
ban döntöttek.

A szokatlan időpont elle-
nére majdnem hiánytalan 
volt a jelenléti ív, mindössze 
ketten maradtak csak távol 
a július 30-ai ülésről, így 16 
képviselővel határozatké-
pes volt a városi plénum, 
amely elsőként a köznevelé-
si intézmények működteté-
sével kapcsolatos előter-
jesztést tárgyalta. Mint is-
mert, az érdi önkormányzat 

egy korábbi határozatában 
már nyilatkozott arról, hogy 
a tulajdonában álló, immár 
az állami intézményfenn-
tartó központ (KLIK) által 
működtetett köznevelési in-
tézmények ingó- és ingat-
lanvagyonának fenntartá-

sát továbbra sem vállalja. A 
működtetési kötelezettség 
alóli mentesülésre irányuló 
kérelmet már benyújtották 
a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságának, 
amely július 21-én kelt leve-
lében arról tájékoztatta Érd 

önkormányzatát, hogy a 
2015. szeptember 1-je és 
2019. augusztus 30-a közötti 
időszakra 35 millió 753 ezer 
forint, havonta fizetendő 
hozzájárulást állapított meg 
a városnak. Ennek elfoga-
dásáról kellett nyolc napon 
belül döntenie a helyi köz-
gyűlésnek. Mivel ez az ösz-
szeg megegyezik az előző, 
2013. január-2015. augusz-
tus időszakra vonatkozóan 
fizetett hozzájárulás össze-
gével, és fegyelembe véve az 
önkormányzat jelenleg i 
pénzügyi lehetőségeit, a 
képviselők egyetértettek 
abban, hogy – vállalva a 
megállapított hozzájárulás 
megfizetését – az elkövetke-
zendő időszakban is – a 
Klebersberg Intézményköz-
pontra bízzák az érdi köz-

oktatási intézményeik mű-
ködtetését. 

A kéményseprésről is 
döntöttek  

Érd önkormányzata még 
egy évtizeddel ezelőtt a ké-
ményseprő-ipari közszolgál-
tatás ellátására kiírt pályá-
zat alapján, a közigazgatási 
területére vonatkozóan az 
Iparos 2000 Bt.-t bízta meg a 
kötelező közfeladat ellátásá-
val. Időközben a társaság 
cégformát váltott, majd beol-
vadt a Magyar Kémény Kft-
be, így annak általános jog-
utódjává vált. Mivel a 2005-
ben megkötött szerződés 
2015. augusztus 1-én meg-
szűnik, a közgyűlésnek – a 
közszolgáltatás folyamatos 
biztosítása mellett – újabb 

A Batthyány 2020-as programról és a Modern 
Városok program keretében végrehajtandó, 
40 milliárd forintos fejlesztésekről számol be 
az a polgármesteri hírlevél, amely a napokban 
érkezik meg a lakossághoz. T. Mészáros András 
több induló projektről is beszélt polgármesteri 
sajtótájékoztatóján.

Mint a polgármester el-
mondta, a programnak négy 
pillére van: a gazdaságfej-
lesztés, az intézményfej-
lesztés, a közszolgáltatások 
fejlesztése és a nemzeti, ön-
kormányzati vagyon átala-
kítása.

– Ez utóbbi tekintetében a 
legfontosabbnak azt tart-
juk, hogy az ÉTV és az 
ÉTCS teljes egészében ön-
kormányzati tulajdonná 
váljék. Jelenleg Diósd, Tár-
nok és Érd önkormányzata, 
valamint a francia érdekelt-
ségű Veolia cég tulajdoná-
ban van ez a két közműszol-
gáltató. Végiggondoljuk an-
nak lehetőségét – hiszen 
már van rá forrás –, hogy 
hogyan tudjuk visszaállíta-
ni az eredeti állapotot, 
vagyis hogy teljes egészé-
ben az önkormányzatok tu-
lajdonolják a közszolgálta-
tásokat nyújtó cégeket. Na-
gyon sok célunk van még 

intézményfejlesztés tekin-
tetében is: terveink szerint 
három víztározót kell meg-
építenünk, ezek közül egy 
már elnyerte a támogatást. 
Ezt az úgynevezett papi föl-
deken fogjuk létrehozni – 
mondta a polgármester, aki 
beszélt arról is, hogy a Bat-
thyány 2020 programban 
kiemelt figyelem jut a ke-
rékpárutak fejlesztésére is, 
amelynek köszönhetően 
Érd is csatlakozik majd az 
EuroVelo hálózathoz. 

– A Duna menti kerékpár-
úthoz tudunk kapcsolódni, 
de felmerült annak a lehető-
sége is, hogy Balaton, illet-
ve a Velencei-tó irányába 
tartó kerékpárutakhoz is 
kiépítsük a csatlakozást. 
Végig kell gondolnunk, ho-
gyan tudjuk beleilleszteni a 
Duna-parton tervezett fej-
lesztésünkbe ezeket a  lehe-
tőségeket – jegyezte meg T. 
Mészáros András, aki el-

mondta azt is: a város tervei 
között iskolák felújítása, 
építése is szerepel – újjáépí-
tik a Batthyány, átalakítják 
a Teleki iskolát, emellett 
egy új intézményt is felhúz-
nak a Darukezelő utcában.

– Várjuk a pontos adato-
kat a KLIK-től, illetve külön-
böző szakmai szolgáltatók-
tól, szakemberektől, hogy 
kialakíthassuk a terveket. 
Ami biztos, hogy a három 
intézmény nemcsak szak-
mai igényeket fog kielégíte-
ni, hanem – a kerékpártáro-
zótól a tanuszodáig – többfé-
le funkciót elhelyezünk 
majd bennük – mondta a 
polgármester, megjegyezve: 
soha nem volt még arra lehe-
tőség, hogy ilyen ütemben 
fejlődjék Érd, mint most, a 
kormánnyal kötött megálla-
podásnak köszönhetően.

– Július 21-én megszüle-
tett a kormányhatározat is, 
amelyek alapján fejlesztése-
ink megvalósíthatók, és a 
közösségi közlekedéstől az 
egészségügyig minden meg-
újul a városban. Az a ter-
vünk, hogy a Batthyány-
programban foglaltakat 
2018 elejére 60–70 százalék-
ban megvalósítsuk – zárta 
szavait a városvezető.
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Augusztus közepéig-végé-
ig is eltarthat a július 8-ai 
viharban megsérült fák el-
szállítása Érd utcáiból, köz-
területeiről.

A munkálatok részletei-
ről, ütemezéséről Mészáros 
Mihály, az ÉKFI vezetője 
számolt be a polgármesteri 
sajtótájékoztatón.

Érden hatalmas pusztítást 
végzett a július 8-ai vihar: te-
tők sérültek meg, fák és köz-
művezeték-oszlopok dőltek 
ki, egyes területek napokra 
áram nélkül maradtak. Mint 
T. Mészáros András polgár-
mester elmondta, az önkor-
mányzat felkészült arra, 
hogy enyhítse a magántulaj-
donban esett károkat, ameny-
nyiben azokat harminc na-
pon belül bejelentik az érin-
tettek. Ez jogvesztő határidő, 
tehát aki augusztus 7-e után 
nyújtja be kárenyhítési igé-
nyét, már nem számíthat tá-
mogatásra. 

A polgármester elmondta 
azt is: július 29-ig 63 rendkí-
vüli települési támogatási 
kérelem érkezett a hivatal-
hoz, és összességében mint-
egy hárommillió forint kész-
pénztámogatást nyújtottak 
a károsultaknak.

A kidőlt fák elszállításáról 
Mészáros Mihály, az ÉKFI 
vezetője számolt be a sajtó-
tájékoztatón. Mint mondta, a 
zöldhulladék összegyűjtése 
még zajlik. 

– Nemcsak a közterületen, 
hanem a kertekben kidőlt fá-

kat, gallyakat is elszállítjuk, 
amennyiben az ingatlantulaj-
donosok kiteszik az utcára. 
Két nagy rakodós teherautó-
val és négy kisebbel – ezeken 
kézi erővel – folyik a kármen-
tesítés. Július 29-ig munka-
társaim jórészt befejezték az 
M7-esen túli terület megtisz-
títását, így megkezdhették a 
munkát Dombosvárosban és 
Parkvárosban. Tudjuk, hogy 
a város több területén is van-
nak kidőlt fák, kihelyezett 
gallyak, de a legnagyobb kár 
Felső-Parkvárost, illetve az 
alsó-parkvárosi, dombos-
városi részt érte – jegyezte 
meg az ÉKFI vezetője.

A munka elvégzését min-
den esetben dokumentálják, 
ezért arra kérik a lakosokat, 
hogy a szállítás után ne he-
lyezzenek ki ágakat. Mészá-
ros Mihály felhívta a figyel-
met arra is: a fűnyesedéket, 
illetve a zsákolt zöldhulladé-
kot nem szállítják el, mivel 
azokat az ÉTH megszokott 
zöldjáratai viszik majd el – je-
lenleg csupán a viharkárok 
mentesítése zajlik.

– Augusztus közepére-vé-
gére szeretnénk végezni a 
munkával. Intézményünk az 
ágak elszállítását pluszfel-
adatként végzi, emellett alap-
feladatainkat is el kell lát-
nunk – jegyezte meg az intéz-
ményvezető, aki kérdésünk-
re elmondta azt is: a zöldhul-
ladék lerakása körülbelül 
tízmillió forintjába kerül a 
városnak. n Á. K.

Az érdi közgyűlés munkáját értékelik a frakciók és pártok 

Az ellenzék dolga most nem 
az, hogy fúrja a fejlesztéseket

Megújult iskolák

2018 elejére Érd megújulhat a Batthyány-program keretében

Soha nem látott 
ütemben fejlődhet Érd

Viharkárok: 
még lehet kérni a támogatást

Öt kérdésben döntöttek a rendkívüli ülésen

Jelentős viharkárok a Telekiben
A július 8-ai ítéletidő nem kímélte a Bem téri iskola felújított 
épületét, és elcsúfította az udvarát: a bejáratnál kitört egy 
thermoablak, egy kémény ledőlt, és a tetőcserepeket is 
megrongálta a szél. A posta melletti épületrészben az abla-
kokat tépte fel a vihar. Az okozott károk javítása már meg-
történt, illetve folyamatban van, ám a megtépázott, tönkre-
tett növényeket nehezen tudja pótolni az iskola – tudtuk 
meg Patkóné Séra Ilona igazgatótól, aki a szülők segítségét 
szeretné kérni az udvar rendbehozatalához.
– Ha vannak olyan emberek, vállalkozók, akik növényeket 
adományoznának nekünk, hozzájárulva az udvar szépítésé-
hez, nagyon megköszönnénk – mondta az igazgatónő.

Csőzik László szerint a legfonto-
sabb, hogy a források felhaszná-
lása a helyi gazdaságot erősítse

Három hónap alatt sikerült befejezni a felújítási munkát a Telekiben

A baloldali demokratikus frakció a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás ellátására kiírandó pályázattal kapcsolatban ja-
vasolt néhány apró, de fontos módosítást. Szűcs Gábor 
(MSZP) azt kérte, a pályázók részéről fogadják el a telephely-
re kötött előszerződést, valamint írják be azt is a pályázatba, 
hogy az elbíráláskor előnyt élvez az a cég, amelyeknek nincs 
köztartozása. Pulai Edina (Jobbik) az adóértesítések kiszer-
vezésének tárgyalásakor üdvözölte, hogy – bár nem érdi, de 
– magyar tulajdonban lévő cég fogja ellátni ezt a feladatot. 
Másrészt kifejtette, annak is örül, hogy végre műfüvet kap a 
futballpálya, mert ez megkönnyíti az utánpótlás nevelést, 
mert a jobb körülmények még több fiatalt ösztönöznek 
majd arra, hogy sportolással töltsék a szabadidejüket.
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Egész küzdelmes életének három eszme és 
érzés adott értelmet: az 1956-os forradalom 
emléke, a festés, mint a művészet drámai gyakor-
lása, a mellette és vele élő asszony, alkotótárs és 
múzsa szeretete.

A művészet hitvallás és 
soha nem szűnő keresés volt 
számára. Ács József Ferenc 
csaknem húsz évig élt Ér-
den; e rövid idő alatt is figye-
lemre méltó nyomot hagyott 
a város művészeti életében.

– Egy műalkotás soha 
nincs készen! – jelentette ki 
az érdi Duna-parton tett 
utolsó, rövid kirándulásun-
kon, amikor már egyre erőt-
lenebbé tette őt az alattomos 
kór – s amennyiben ezt meg-
győződéséből mondta, most 
már egészen biztos, hogy 
Ács József Ferenc festőmű-
vész életművét befejezetle-
nül hagyta hátra. Hogy mire 
is gondolhatott pontosan, 
örök titok marad immár, 
mert szemmel láthatóan 
nem hagyta félbe munkáit, 
ám életműve valóban meg-

szakadt, pedig mondaniva-
lója, üzenete még biztosan 
bőven lett volna. Életének 
79. évében végleg letette  
az ecsetet. 1936-ban szüle-
tett Diósgyőrben, így 1956-
ban alig volt húszéves, ami-
kor a bánya munkástaná-
csának elnökhelyetteseként 
hitt a kivívható szabadság 
lehetőségében, és belépett a 
miskolci nemzetőrségbe, 
amiért az újabb orosz meg-
szállást követően – hogy 
életben maradjon – mene-
külnie kellett a hazájából. 
Igencsak messzire sodorta 
őt az élet, egészen Kanadáig 
jutott, ott talált csak otthon-
ra, viszonylagos nyugalom-
ra, és örült annak, hogy ké-
pezhette magát, valamint 
folytathatta az itthon még 
nagyon fiatalon megkezdett 

képzőművészeti pályafutá-
sát. Bár ott is megigézték a 
gyönyörű tájak, a természet 
kimeríthetetlen csodái, az 
1956-ban megélt emlékek 
egy idő után oly elemi erővel 
törtek fel a lelkéből, hogy 
nem hagyták őt nyugodni, 
ezért a múlt eseményeit ké-
pekben próbálta meg feldol-
gozni. 

Színek nélkül, kizárólag 
fekete filctollakkal kezdte el 
kirajzolni magából 1956 ese-
ményeit. Amikor pedig a 
rendszerváltozás megte-
remtette számára a hazaté-
rés lehetőségét, nem gondol-
kodott sokat, visszatért Ma-
gyarországra, majd felesé-
gével, Valéria Máriával, 
aki egyben alkotótársa is 
volt, 1996-ban Érdre költöz-
tek. 2011-ben október 23-a 
emlékére Feledy Balázs 
művészettörténész nyitotta 
meg a „Forradalom feketén-
fehéren” című, 1956 esemé-
nyeiről készült grafikáit és 
festményeit bemutató önálló 
kiállítását. 

Végre itthon is – kifesthet-
te, kirajzolhatta magából 
mindazt a feszültséget, ér-
zést, világképet, mely egész 
életében számára meghatá-
rozó volt. Ennek centrumá-
ban pedig az 1956-os forra-
dalom eseményeinek meg-
örökítése állt, amelyet ecset-
tel, tollal, festményben, rajz-
ban folyamatosan megeleve-
nített. A fogyatkozó közvet-
len tanúk és résztvevők em-

pátiájával volt képes elkészí-
teni legendás rajzsorozatát, 
mely itthon és külföldön oly 
nagy sikert aratott, s amely 
minden kiállításán katarti-
kus benyomásokat jelentett a 
látogatóknak. Olyan, hazáját 
szerető művész volt, akinek 
egész művészi ars poeticáját 
is ez a szellemiség hatotta át. 

Ács József Ferenc amíg tu-
dott, küzdött. Küzdött a sza-
badság eszményeiért, küz-
dött 1956 forradalma emlé-
kének megmaradásáért, 
küzdött azon értékek átmen-
téséért, amelyek akkor fel-
színre és központba kerül-
tek. Hazajött eszményeivel, 
amelyeket egész életében őr-
zött személyisége mélyén, 
hazajött művészi világképe 
izgalmaival, s igyekezett 
úgy élni, ahogy ezek az esz-
mények számára mindig is 
meghatározóak voltak – írta 
róla  Feledy Balázs művésze-
ti író. 

Ács József Ferenctől július 
31-én búcsúztunk az Ercsi 
úti temetőben. n BE 

Ha elhangzik a neve, első-
ként a Himnusz jut eszünkbe 
Kölcsey Ferencről. 1823-ban 
fejezte be, de a mű csak 1832-
ben jelent meg kötetben. A 
maga korában országszerte 
jól ismert költő, kritikus és 
esztéta volt, az Élet és 
Literatura című folyóiratot 
szerkesztette.

Augusztus 8-án a romanti-
ka egyik jeles képviselője 
születésének 225. évforduló-
jára emlékezünk.

Az 1790. augusztus 8-án 
eg y Szatmár meg yei, 
sződemeteri, nemesi családba 
született Kölcsey Ferenc 
negyvennyolc évet élt csupán, 
ráadásul egész életében fo-
lyamatosan testi és lelki be-
tegségekkel, gyötrelmekkel is 
meg kellett küzdenie. Apja jo-
gász, de kedveli az irodalmat 
és otthonosan mozog az antik 
és a klasszikus francia iroda-
lomban. Fia taníttatására is 
gondot visel, ennek köszönhe-
tően Kölcsey Ferenc már kis-
gyermekkorától beszél lati-
nul, franciául, később pedig 
megtanul németül és görögül 

is. Fiatal éveiben nincs is más 
gyönyörűsége, mint a művelt-
ség. Sajnos, később se talál 
egyéb gyönyörűséget, kegyet-
lenül elbánik vele a sors.  
Hatéves, amikor apja meghal, 
és csak tizennégy, amikor 
édesanyját is elveszíti. A feke-
te himlő őt is egész életére 
tönkreteszi: beteges lesz, bal 
szemére megvakul, a haja ki-
hull. Nem csoda, hogy a véz-
na, kopasz és félszemű ifjú 
számára szinte nem marad 
egyéb, mint a kedvelt franciás 
műveltsége. 

Külseje miatt nem szívesen 
forog a saját korosztálya tár-
saságában, a nők előtt sem 
mutatkozik szívesen. Huszon-
két évesen azt írja, túl van 
minden szerelmi tervén. Írás-
belisége annyira tartózkodó, 
hogy szerelmes versei ellené-
re sem tudunk semmit bizal-
masabb magánéletéről. Deb-
recenben tanul, eminens 
diák, de visszahúzódó és ma-
gába forduló. Később Pestre 
kerül joggyakorlatra, de jogi 
tanulmányai befejezése után 
nem jelentkezik ügyvédi vizs-

gára, mert forradalmi lelküle-
te nem fogadja el a feudális 
jogot, képviselni sem kívánja. 
Később mégis kihasználja 
jogi végzettségét, szakértő-
ként dolgozik főbenjáró pe-
rekben, de nem lesz gyakorló 
jogász, inkább Szatmárba 
költözik a családi birtokra, 
életművének nagy részét itt 
alkotta. 1823. január 22-én itt 
fejezte be a Himnuszt, amely 
Erkel Ferenc zenéjével nem-
zeti himnuszunk lett; vala-
mint Zrínyi dalát, Zrínyi má-
sodik énekét, A szatmári adó-
zó nép állapotáról című művét 
és a Parainesis Kölcsey Kál-
mánhoz című szellemi vég-
rendeletét, amelyben legsze-
mélyesebb kétségeit és dilem-
máit is megvallja. 

Kazinczyval tizennyolc 
éves kora óta levelezett, lírája 
is Kazinczyéhoz hasonlítha-
tó, a kor divatos szentimenta-
lizmusát követi. Tőle tanulja 
meg a klasszicizmus emelke-
dettségét és választékossá-
gát. Ugyanakkor testi és lelki 
gyötrelmeivel magára ma-
radva, igencsak kritikusan 

szemléli a korabeli magyar 
irodalmat. A későbbiekben 
politikai szerepet is vállalt. 
Szatmár megye szabadelvű 
csoportjának vezetője, főjegy-
ző. Az 1832–36-os országgyű-
lésen Szatmár megye küldöt-
te. Politikai nézeteit leghíveb-

ben Országgyűlési napló 
című munkája őrzi. A Kölcsey 
által vállalt és hirdetett elvek: 
a nemzeti függetlenség, a pol-
gári és emberi jogok, a job-
bágyfelszabadítás, a nemzeti 
egység, a vallási egyenjogú-
ság, a magyar nyelv hivata-

lossá tétele. Mint a liberális 
ellenzék vezető szónoka, föl-
szólal a lengyel és görög sza-
badságharc ügyében is, fölis-
merve, hogy a nemzet sorsa 
csak európai összefüggésben 
oldható meg. Kölcsey Ferenc 
1838. augusztus 24-én hunyt 

el Csekén, ahol 1815-től halá-
láig élt. Születésének 225. év-
fordulója alkalmából, au-
gusztus 6-án irodalmi ta-
nácskozást tartanak a Szat-
már Megyei Múzeumban, és 
országszerte számos megem-
lékezést szerveznek. n BE

Július utolsó napján vettek búcsút szerettei, művésztársai és barátai Ács József Ferenctől

Örökre elment a küzdő festőművész
Nevét, emlékét a köztudatban múlhatatlanul idézi nemzeti himnuszunk

225 évvel ezelőtt született Kölcsey Ferenc költő

Noha korábban is óvoda működött a Riminyáki 
út 17. szám alatti épületben, mégis rengeteg 
feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy ott 
ismét nevelési intézmény várja a legkisebbe-
ket. Mint azt lapunkban is hírül adtuk, a nyár 
folyamán felújított és átépített létesítményben 
szeptembertől a Pumukli Német Nemzetiségi 
Óvoda nyitja meg kapuit, ám a kezdéshez ön-
kormányzati segítségre is szükség volt. 

A közgyűlés rendkívüli 
ülésén tízmillió forint áthi-
daló, visszatérítendő támo-
gatást ítélt meg az intéz-
ménynek. Több mint tíz éve 
dédelgetett álma válik való-
ra az Érdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak, és 
persze a városunkban élő 
németek, a Duna-menti svá-
bok leszármazottainak az-
zal, hogy ősszel megkezd-
heti működését a Pumukli 
Óvoda. Az érdi önkormány-
zat a közgyűlés májusi ha-
tározata alapján köznevelé-
si szerződést kötött az Érdi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal német nemzeti-

ségi óvodai nevelés biztosí-
tására, és egyúttal arról is 
döntött, hogy a feladat ellá-
tásához a város térítésmen-
tesen biztosítja az ehhez 
megfelelő épületet és esz-
közfeltételeket. Erre a célra 
felújították és korszerűsí-
tették a Riminyáki út 17. 
szám alatti, korábban is 
óvodaként működő épületet, 
ám mindez nem volt elegen-
dő az új óvoda megnyitásá-
hoz: a Magyar Államkincs-
tár arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy az 
óvoda akkor igényelheti a 
gyermekek után járó nor-
matívát, ha az intézmény 

már rendelkezik működési 
engedéllyel, és az apróságo-
kat is felvették az óvodai 
csoportokba, valamint a pe-
dagógusok és a dajkák is 
jog v iszonyban ál lnak. 
Ezeknek a feltételeknek 
azonban az intézmény csak 
szeptember 1-jétől tud meg-
felelni, de a normatív támo-
gatás tényleges kiutalása 
így is csak ez év végére, de-
cemberben várható. Így a 
Német Nemzetiségi Óvoda 
kiadásait csaknem fél éven 
keresztül a nemzetiségi ön-
kormányzatnak a saját költ-
ségvetése terhére kellene 
finanszírozni, noha nyilván 
nem áll rendelkezésére ez a 
tetemes összeg. 

Az átmeneti finanszíro-
zás érdekében a közgyűlés 
július 30-ai, rendkívüli ülé-
sén egyhangú döntést ho-
zott a német önkormányzat 
megsegítéséről: az óvodai 
ellátás és nevelés zökkenő-
mentes biztosítása érdeké-
ben a város önkormányzata 
tízmillió forint visszatérí-
tendő támogatást biztosít a 
Német Nemzetiségi Önkor-

mányzatnak, amit majd a 
támogatás kiutalását köve-
tően, azonnal visszafizet az 
érdi önkormányzatnak.

 Az összeg kifizetése az 
idei költségvetési rendelet 
általános tartalékának ter-
hére történik. Ezen döntés-
nek köszönhetően elhárult 
az akadály a Pumukli Óvo-
da megnyitása elől. Eszes 
Mária, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke 
lapunknak nyilatkozva el-
mondta: négy évig tartó, 
kemény munkával sikerült 
elérniük, hogy a 2015/2016-
os tanévben végre meg-
kezdhesse működését az 
érdi német nemzetiségi, 
azaz két tannyelvű óvoda, 
amelybe szeptember 1-től 
46 apróságot várnak. Két 
dada és négy óvónő felügyel 
majd a csöppségekre, akik-
kel két nyelven, magyarul 
és németül egyaránt foglal-
koznak majd a pedagógu-
sok. Meséket, verseket, 
mondókákat, játékokat 
ugyanis mindkét nyelven 
tanulnak majd. 

n Bálint Edit

Átmeneti visszatérítendő támogatás az új nevelési intézménynek

Szeptemberben nyit a Pumukli Óvoda

1956. október 23. – egy a „Feke-
tén-fehéren” sorozatból

n nnnnnnnn nn

A nyári sziporkázó hónapok korántsem értek véget, vár még
ránk egy fergetegges shoppingolás! A Preemier Outlet egy
különleges eseménnyel készül: az auguszttusiVásárlásiMa-
raton lesz a nyár egyetlen hétvégéje, ammikor vasárnap is
nyitva tarthat az outletközpont. Auguszztus 21-től 23-ig,
pénteken és szommbaton 10.00-tól 22.00-igg, vasárnap pedig
20.00 óráig vár minket a háromnapos marratoni vásárlási láz,
ahol közel 90 üzleet több száz vezető világmárkája közül
válogathatunk akkár 90%-os kedvezménnnyel.

AAzz sseemmaakkaaddáállyy, hhaaeerrrree aazz iiddőszak-
ra nyaralást terveztünk, haazafelé
ugyanis még vasárnap is beugor-
hatunk a biatorbágyi outletköz-
pontba. Az átmeneti, nyáári-őszi
ruhatárfrissítés mellett érdemes
az augusztus 21-ei hosszú hétvé-
gére időzítenünk az iskolakkezdés-
sel járó nagybevásárlást is, hiszen
a Premier Outletben a gyyerekek
részére is pénztárcabarát árakon
találunk jó minőségű, kényelmes
és praktikus darabokat.

* Az akció a készlet erejéig tart és a Premier Outlet dm üzletére nem vonatkozik.
A kedvezmények boltonként változnak.

Újraaa elérkezeett a Premier Outlet mmár
hagggyománnnyá vált Nyári Vásárláási
Maratonja, aahol augusztus21-től 223-
ig, péntektőől vasárnapig akár 90%%-
os kedvezmménnyel szerezhetjük be
a leeegtrendibbb darabokat. Sőt, már az
iskooolakezdéssre is felkészülhetünk!

Hatalmas kedvezmények a
VVáássáárrlláássii MMaarraattoonnoonn!!
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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 26
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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

26
11

07

Fotókiállítással emlékeztek
Augusztus 2-án a Parkvá-

rosi Közösségi Házban meg-
nyílt fotókiállítással emlékez-
tek meg városunkban a ci-
gány holokausztról. A ren-
dezvényen Rafael Attila, az 
Érdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke és a Pest 
Megyei Roma Nemzetiségi 
önkormányzat elnökhelyet-
tese köszöntötte a megjelen-
teket. Beszédében kiemelte, 
hogy 71 évvel ezelőtt, augusz-
tus másodikáról harmadiká-
ra virradó éjszaka az ausch-
witzi koncentrációs táborban 
kivégezték a cigány tábor 
utolsó négyezer lakóját. A vi-
lág számos országában, így 
Magyarországon is ez az a 
nap, amelyen a holokauszt 
cigány áldozataira emlékez-
nek. Hangsúlyozta: a cigány-
ságnak – bár nem szabad el-
felejtenie a múltját, emlékez-
nie kell az ártatlan áldoza-
tokra –, tekintetét elsősorban 
a jelene és a jövője felé kell 
fordítania. Rafael Attila be-
széde után a rendezvény 
résztvevői, egyperces csend-
del adóztak az áldozatok em-
lékének, majd megnyitották 
az érdi cigányság életét be-
mutató, főként régi fényké-
pekből összeállított fotókiál-

lítást. A roma önkormányzat 
elnöke többek között köszö-
netet mondott Récsei Kriszti-
nának, a Szociális Gondozó 
Központ vezetőjének azért, 
hogy ösztönözte és támogat-
ta és a fotókiállítás létrejöttét, 
valamint ígéretet tett arra, 
hogy a jövőben is gyűjtik a 
régi fotókat, bízva abban, 
hogy amennyiben elegendő 
anyag áll majd a rendelkezé-
sükre, abból egy impozáns 
fotóalbum, illetve könyv is 
megjelenhet majd. A fotókiál-
lítás anyagát érdeklődve néz-
ték végig az érdi megemléke-
zés résztvevői. 

Az európai romák számos 
helyszínen, augusztus 2-án 
emlékeznek a holokausztban 
meggyilkolt cigány áldoza-
tokra, vagy ahogy ők neve-
zik: a Pharrajimosra, amikor 
egyetlen éjszaka alatt megöl-
tek négyezer romát, és ezzel 
felszámolták az auschwitzi 
cigány tábort. A kutatók a 
koncentrációs táborokban és 
a helyi vérengzések során ki-
végzett európai romák szá-
mát félmillióra becsülik. A 
fajüldözés a magyarországi 
roma közösségek csaknem 
harmadát közvetlenül érin-
tette.  n BE
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Szeptembertől emelkednek az érdi oktatási, 
nevelési és szociális intézmények étkezési térítési 
díjai, ugyanakkor jelentősen bővül a százszáza-
lékos kedvezményben részesülők köre a bölcső-
dékben és az óvodákban. A koszt pedig, ha a 
rendeletben foglaltak alapján készül, egészsége-
sebb lesz a mostaninál.

Szeptember elsejétől meg-
változnak a gyermekétkezte-
tés szabályai: az EMMI 2014-
es rendelete szabályozza a 
bölcsődei, óvodai, iskolai 
menzákon adandó ételek el-
készítését, tápanyagtartal-
mát, és különböző életkori 

csoportokra lebontva meg-
határozza, hogy az egyes 
táplálékcsoportokból meny-
nyit kell biztosítani a gyere-
keknek. Az előírásokat csak 
úgy tudja betartani az ön-
kormányzat, ha emeli a je-
lenleg hatályos nyersanyag-
normákat – erre a Magyar 
Közétkeztetők Szövetségé-
nek ajánlásának figyelembe-
vételével került sor. 

Az alsó tagozatos, napi há-
romszori étkezést igénybe 
vevő diákoknak bruttó 579 
forintot kell majd fizetniük a 
napi 480 forint helyett, a fel-
sősöknek 658 forintot, ami a 
február elsejétől augusztus 
31-ig hatályban lévő árhoz 
képest napi 178 forintos ár-
emelkedést jelent. A középis-
kolások ebédje 67 forinttal 
lesz drágább naponta, azaz 

424 forintba kerül szeptem-
bertől.

Az önkormányzati idősott-
honban 1106 forintot kell 
majd fizetni a napi négyszeri 
étkezésért, így a nyugdíja-
soknak napi bruttó 197 fo-
rinttal emelkedik az étkezés 

térítési díja. Ugyanakkor ezt 
az idősotthonokban élők nem 
fogják megérezni, ugyanis 
az intézményi ellátás díja 
tartalmazza az étkezésért 
fizetendő összeget is, és előb-
bi nem változik szeptember 
hónaptól.

A normatív  
támogatás marad

Legkevésbé a bölcsődék-
ben drágul a nyersanyag-
norma, itt ugyanis csupán 
bruttó négyforintos áremel-
kedéssel kell számolni, míg 
az óvodákban napi 89 forint-
tal kerül majd többe a koszt. 

Jó hír a diétás étkezést 
igénybe vevőknek, hogy min-
den intézményben keveseb-
bet kell majd fizetni a diétás 

menükért augusztus 31-e 
után (az időseket ellátó ott-
hon kivételével).

Kedvező változást jelent 
az is, hogy bővül az ingye-
nes bölcsődei és óvodai ét-
keztetésben részesülők 
köre: azok is jogosulttá vál-
nak az ingyenes étkezésre, 
akiknek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem ösz-
szege nem haladja meg a kö-
telező legkisebb munkabér 
szja-val és járulékokkal 
csökkentett összegének 130 
százalékát, azaz a 89,408 fo-
rintot. A kedvezményt azok 
vehetik igénybe, akik kitöl-
tik a szükséges nyilatkoza-
tot (ami az önkormányzat 
honlapjáról is letölthető), és 
benyújtják az intézményve-
zetőhöz – tudtuk meg 
Körmöczi Józsefnétől, az 
önkormányzat humán iro-
dájának vezetőjétől. 

– Természetesen a norma-
tív támogatás is megmarad: 
továbbra is ingyen étkezhet-
nek azok a bölcsődések, óvo-
dások, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek, tartó-
san betegek vagy fogyatéko-
sak, illetve olyan családban 
élnek, amelyben tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyer-
meket nevelnek, és ingyen 
étkezhetnek a nagycsalá-
dokban nevelkedő, valamint 
a nevelésbe vett gyermekek 
is. A normatív támogatás 
igénybe vételéhez azonban 
nem elég a nyilatkozat: a jo-
gosultságot igazolni is kell – 
hívta fel a figyelmet az iro-
davezető. 

Az önkormányzat azon 
gyerekek részére, akik nem 
jogosultak az ingyenes étke-
zésre, a normatív kedvezmény 
érvényesítését követően fize-
tendő térítési díjból 50 száza-
lékos kedvezményt biztosít 
saját költségvetése terhére, 
feltéve, hogy a családban az 
egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 százalékát, 
azaz az 57 ezer forintot, és a 
család nagy értékű vagyon-
nal nem rendelkezik.

És hogy mennyivel ka-
punk többet, illetve mást a 
pénzünkért?

Mit adnak, mit nem?
A 37/2014. EMMI rendelet 

szerint minden főétkezésnek 
tartalmaznia kell állati ere-
detű fehérjeforrást; napi há-
romszori étkezés esetén leg-
alább két adag zöldséget 
vagy gyümölcsöt kell bizto-
sítani, emellett két adag ga-
bonaalapú élelmiszert, ami-
ből egy adagnak teljes kiőr-
lésűnek kell lennie. Szabá-
lyozzák a tejtermékek meny-
nyiségét, a zsiradékok meny-
nyiségét és felhasználását, a 
cukor- és sótartalmat. Tiltó-
listára kerülnek a 30 száza-
léknál magasabb zsírtartal-
mú húsok, 18 év alatti kor-
csoportban a koffeintartal-
mú italok (a tea, illetve a ka-
kaó kivételével), a szénsavas 
vagy cukrozott üdítők, ször-
pök, bizonyos gyümölcsízek, 
valamint 6 éves korig a ser-
tés- és baromfizsír, és sütés-

hez, főzéshez a kókusz- és 
pálmazsír. Korlátozzák to-
vábbá a sótartalmú ételízesí-
tők használatát, és a jogsza-
bály kimondja azt is: édes-
ség önállóan ebédként nem 
adható.

A szülőknek érdemes fi-
gyelembe venniük azt is, 
hogy a bölcsődei (napi négy-
szeri) étkezés a gyermek 
előírt napi energiaszükség-
letének 75 százalékát, az is-
kolai, óvodai napi háromszo-
ri étkezés 65 százalékát, az 
ebéd pedig 35 százalékát fe-
dezi. 

Kíváncsiak voltunk egy-
két konkrét menüsorra is, ám 
az érdi intézményeket ellátó 
PENSIO Minőségi Közétkez-
tetés Kft. illetékesei nem vol-
tak elérhetőek – mint meg-
tudtuk, jelenleg mindenki 
szabadságon van, aki nyilat-
kozhatna. Később megkeres-
sük őket! n ÁdÁm Katalin

„Sárkány Ambrus érdi kastélyának az udvarán minden féle látható és ért-
hető ok nélkül összeesett és kimúlt… a király tiszta fekete lova.” (Horváth 
Lajos) Az Érd és környéke a középkorban c. fejezetet H. L. történész bará-
tom írta a város Honismereti olvasókönyvében. Történész lévén, természe-
tesen a korabeli szemtanú beszámolója alapján.

Mikor, hol, kivel, mi is tör-
tént? Miről szól ez a hír? A 
baleset 1526. július vége felé 
történt. A hír ebbe a cik-
kecskébe pedig azért került, 
mert az eset Érden történt, 
az egyik, vagy pontosabban 
„az” udvarházban. Sárkány 
Ambrus volt ugyanis az 
egyetlen országos méltóság, 
akinek felvidéki és dunántú-
li központú birtokai mellett 
a király, és így Buda közelé-
ben is kellett, ezért szerzett 
is magának birtokot. Itt, Ér-
den. (Aki közel van a tűz-
höz…). A hatalmát – és bir-
tokait – sokak ellenérzése 
ellenére igen hatékonyan 
gyarapító, dúsgazdag főúr 
akkor már pozsonyi főispán, 
országbíró volt. És a király 
bizalmasa.

A váratlanul és megma-
gyarázhatatlanul elhullott 
ló gazdája pedig a magyar 
és cseh király, II. Lajos volt. 

Azon a nyáron a török 
szultán seregei délről tá-
madtak Európára – útjukba 
esett Magyarország. Egész 
Európa tudott a közelgő ve-
szedelemről, mert akkor 
már évek óta errefelé is ter-
jeszkedett az (akkor is) vi-
láguralomra törő oszmán 
birodalom. Európa-szerte 
tárgyaltak, komótosan ké-
szülődtek a védelemre. A ki-
rályok és fejedelmek szer-
vezkedtek, szóban ígértek 
segítséget, pénzt és katoná-
kat.  És a magyarok, a had-
viselésre, az ország védel-
mére kötelezett nemesség, 
az urak és főurak is jól tud-
ták, mi következik hamaro-
san. A küldöncök a korabeli 
Pató Pálok számára mégis 
eredménytelenül hurcolták 
körül a véres kardot, a hírvi-
vők hasztalanul közvetítet-
ték a király hadba hívó pa-
rancsát.

Abban az évben már az 
előző hónap, június végén el-
érte és bevette II. Szulejmán 
serege Nándorfehérvárt 
(ma: Belgrád). Ezért a ma-
gyar seregnek pedig július 
2-án a kijelölt a gyülekező 
helyen, Tolnán kellett volna 
lennie. Kellett volna – mert a 

fiatal, és sokak szerint této-
va király parancsának vo-
nakodva, vagy még úgy sem 
engedelmeskedtek az alatt-
valói.

II. Lajos király maga is 
késlekedve indult Tolnára. 

Alig néhány ezer főnyi 
„sereggel”, lényegében csak 
a közvetlen kíséretével és a 
királyi udvarnál tartózkodó 
követekkel, külföldi méltó-
ságokkal. A budai várból in-
dulva, az első megállóhely-
re, Érdre, 1526. július 26-án 
érkeztek. Sárkány Ambrus 
akkor nem volt ott, mert már 
10 nappal korábban elment, 
mintegy 2000 katonával 
megrakott naszádokkal a 
Dunán, a déli végekre, To-
mori Pál fővezér megsegíté-
sére. Az általa vezetett kato-
nák fele a római pápa zsol-
dosa volt – létszámában pe-
dig majdnem elérték a király 
vezette csapatét. 

Kivételes szerencse, hogy 
az eseményekről pontos és 
megbízható beszámolóval 
bírunk. Ugyanis egy évvel a 
csata után Brodarics Ist-
ván, a király, II. Lajos kan-
cellárja, a mohácsi csatát 
túlélő szemtanú, aki Zsig-
mond lengyel király – a ma-
gyar király nagybátyja –  
kérésére egy év múlva meg-
írta az „Igaz leírás a ma-
gyaroknak a törökökkel tör-
tént mohácsi összecsapásá-
ról” címmel mindazt, amit 
látott, hallott, tapasztalt. 
Brodarics kitűnő megfigye-
lő, kiváló képzettségű hu-
manista tudós volt. Külön-
böző kül- és belpolitikai 
sakkjátszmák fontos figurá-
jaként rendelték/küldték 
vissza a magyar királyság-
ba, 1525 őszén. A következő 
tavasztól ő a király kancel-
lárja.

n  n  n

„Buda alatt a Duna partja 
mellett haladván lefelé, né-
mely kevésbé jeles falut nem 
számítva Paks, majd Tolna 
következik”… Ezt a monda-
tot nem szokták idézni azok, 
akik Érd fontosságát akar-
ják kibogozni/kidomboríta-

ni mindenből. A mondat a 
lengyel királynak szánt 
helyzetismertetésből szár-
mazik, amelyben először is 

szemléletesen ír Magyaror-
szág „általános fekvéséről”. 
A tárgyilagos országleírás 
befejezése így szól: „Hogy 
elsoroljam Magyarország 
gazdagságát, mellyel Euró-
pa valamennyi országa kö-
zül kiválik (ha igazán szól-

hatok), külön kötetre volna 
szükség. Mi csak a fekvését 
akartuk olvasóink elé tárni, 
hogy áttekinthetőbb legyen 
előttünk.”

Az elbeszélés léptéke ed-
dig országos – a király útjá-
nak csak a későbbi esemé-
nyek szempontjából lénye-
ges állomásait említi. Jó egy 
hónapig vánszorgott-balla-
gott meg-megállva a törö-

kökkel szembe a magyar 
sereg, hol halogatva az in-
dulást, hol pedig a segéd-
csapatok csatlakozását re-
mélve. 

Ez augusztus 6-án példá-
ul Tolnán megtörtént, ahol a 
vármegyék és egyéb ma-

gyar csapatok mellett csat-
lakoztak a király hadához a 
pápai pénzen fogadott lova-
sok, valamint „Gnoienski 
Lénárd, a lengyel szárma-
zású kiváló tábormester … 
(aki) ezerötszáz lengyelt 
vezetett, és ez a gyalogság a 
többit messze fölülmúlta”.  

„Folytassuk hát, amibe 
belefogtunk”, Brodarics Ist-
vánnal. „Azon a napon, mi-
kor Budáról eltávoztunk, 
Sárkány Ambrus városon 
kivüli jószágához érkez-
tünk, két mérföldnyire Bu-
dától. Érdnek hívják azt a 
helyet. Itt a királynak hirte-
len betegségben elpusztult 
az a lova, melyet valameny-
nyi közül a legjobban ked-
velt, mert a legkiválóbb volt. 
Hihetetlenül bántotta ez, 
sokan pedig rossz előjelnek 
tekintették”, írta a további-
akban a kancellár. 

„Várt itt a király jó néhány 
napig, de senki sem csatla-
kozott hozzá.”  Mivel telt az 
a néhány nap? Érd, a falu, 
alkalmatlan volt az udvar-
tartás, a zászlós urak, a ki-
rály kíséretében lévő külön-
féle főemberek, külföldi kö-
vetek és diplomaták elszál-
lásolására, hiszen számuk-
ra értékelhető épület a falu-
ban csak az országbíró kú-
riája volt. A tábori élet pedig 
nem igazán kényelmes, még 
akkor sem, ha a Dunától a 
dombig húzódó síkon adó-
dott elég száraz hely a sát-
raknak. 

És bizony, nem nagyon si-
etett a fiatal király a halála 
felé.  Várakozásra hivatkoz-
va napokig időzött Érden, 
ami részben érthető, ha nem 
is helyeselhető: felesége, 
Mária királyné azokban a 
napokban Csepel szigetén, a 
királynéi birtokon tartózko-
dott. Természetesen az útra 
induló férj meg-meglátogat-
ta a közelében tartózkodó 
feleségét. Fennmaradt fel-
jegyzés arról, hogy a vacso-
ránál, a két udvartartás mu-
lattatására cigányzenészek 
muzsikáltak. Nyilván fel-
üdülés volt, akár csak órák-
ra félretenni a nyomasztó 
gondokat.

Végül „ugyanazzal a kis 
sereggel, amellyel odaérke-
zett, továbbment a követke-
ző faluig, Ercsiig. Itt is sok 
napot töltött el hasztalan”.

A történetnek folytatása 
következik.

Közétkeztetés: a koszt, ha a rendeletben foglaltak szerint készül, egészségesebb lesz a mostaninál

Drágul ugyan a térítési díj, 
de nő a kedvezményesek köre

Megbotlott a király lova… 

Egyszer a király is járt Érden – I.

Kérje a tanévkezdési támogatást!
2015-től nemcsak az iskolás, hanem a bölcsődés és óvodás 
gyermekek számára is igényelhető ez az önkormányzati tá-
mogatás. A feltételek változatlanok: azok jogosultak erre a 
segítségre, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
a nyugdíjminimum 150 százalékát (azaz a 42 750 forintot) 
nem haladja meg. Gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint 
súlyos fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket nevelő család 
esetében a nyugdíjminimum 175 százalékát (49 875 forintot) 
kell figyelembe venni. A  kérelem benyújtásának határideje 
szeptember 30. A tanévkezdési támogatás összege gyerme-
kenként 10 ezer forint, amennyiben rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult, 4 ezer forint.

Kevesebbet kell majd fizetni a diétás menükért

Legalább két adag zöldséget vagy gyümölcsöt biztosítanak

Szabó Szikla Szilárd rajza
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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 10-től 16-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 10., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Jazzland 17. rész
20:00  Labdarúgó-mérkőzés ism. 

Érd–Százhalombatta
21:40  Közlekedés XXI. 15/6. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22:10  Érdi Panoráma 

Heti események összefoglalója

AuGuSZTuS 11., KEDD
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgetős 

műsora 18. rész
20:55  Örökségünk 15/6. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21:25  Tea két személyre 18. rész
21:55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AuGuSZTuS 12., SZERDA
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Mozgás sportmagazin
20:00  KalandoZoo 19. rész
20:30  Szamárköhögés 

színes, magyar filmszatíra, 1987 
rendező: Gárdos Péter

22:00 Mozgás sportmagazin
22:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AuGuSZTuS 13., CSÜTÖRTÖK
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
20:00  Tea két személyre 19. rész
20:30  Sztárportré 6. rész
21:00  Mozgás sportmagazin
21:30  Léptünk koppan ódon köve-

ken 30/5. rész színes, magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat 
Rendező: Seregély István

22:00  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AuGuSZTuS 14., PÉNTEK
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 19. rész
20:00  Jazzland 18. rész
20:30  uramisten színes, magyar 

játékfilm, 1984 
rendező: Gárdos Péter

22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AuGuSZTuS 15., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Polgár-társ vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
20:00  Építészet XXI. 15/7. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20:30  Életem Afrika 17/14. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, 2003 
rendező: Cséke Zsolt

21:00  Érdi Panoráma heti esemé-
nyek összefoglalója ism.

21:30  Szamárköhögés 
színes, magyar filmszatíra, 1987 
rendező: Gárdos Péter

AuGuSZTuS 16., VASÁRNAP
19:00  Tea két személyre 17. rész
19:30  Polgár-társ vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
20:00  Építészet XXI. 15/7. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20:30  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

21:00  uramisten 
színes, magyar játékfilm, 1984 
rendező: Gárdos Péter

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi 
és számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok: Intézményi gazdálko-
dási feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Intézményi kiskincstári 
finanszírozás elkészítése éves és havi szin-
ten, intézményi költségvetések, beszámolók 
előkészítése, ellenőrzése, az intézményekkel 

kapcsolatos, jogszabályban előírt adatszol-
gáltatási kötelezettségek, szállító számlák 
kontírozása a Forrás SQL Integrált Pénzügyi 
rendszerben. Intézményi elemi szintű költ-
ségvetések elkészítése, annak módosításai-
nak, előterjesztésének előkészítése.  
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, vala-
mint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,

•  Középiskola/gimnázium,  Pénzügyi  szám-
viteli gazdálkodási, vagy közgazdasági 
végzettség, 
•  Mérlegképes  könyvelő  államháztartási 

szakon 
•  Minimum 3 éves szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Forrás  SQL  integrált  pénzügyi  rendszer  is-

merete 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Informatikai ismeretek 
•  Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
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 
•  Iskolai  végzettséget  igazoló  okiratok  egy-

szerű másolata  
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: Azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 24.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai  úton,  a  pályázatnak  Érd  Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 14/2939/7/2015, valamint a munka-
kör megnevezését: Költségvetési ügyintéző. 

•  Személyesen:  Bartos  Beatrix  -  Személyzeti 
Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 
1. I/ 116. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2015. július 31.
•  Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekez-
dése szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány. A közszolgá-
lati jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésé-
vel, határozatlan időre szól.

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

pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közgazdasági Iroda 

KöltsÉgVEtÉsI ügyINtÉző munkakör betöltésére. 
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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. 

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.

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.

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

TájékozTaTó munkarendválTozásról
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal munkarendje a 2015. munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 
28/2014. (IX.24.) NGM rendeletet figyelembe véve az alábbiak szerint alakul: 

 2015. augusztus 14. (péntek)  Munkanap 8.00–16.30 óráig 
Ügyfélfogadás a Hivatalban: nincs

 2015. augusztus 20. (csütörtök) Ünnepnap
 2015. augusztus 21. (péntek) Pihenőnap

PoLGÁrMeSterI HIVAtAL
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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 
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REAL LIVE KARAOKE
GYEREKPROGRAM

UNISEX
(NUSSER, ÁCS, DONÁSZY, ERDÉLYI)

GYEREKPROGRAM
FOLYTATÓDIK A REAL LIVE KARAOKE

LUFIHAJTOGATÁS, ARCFESTÉS, RAJZVERSENY
KÜLÖNBÖZŐ GYEREKJÁTÉKOK, CSOCSÓVERSENY STB.

FUNK YOU HONEY
MADE MOIS ELLE

SZTÁRVENDÉG

BENKŐ LÁSZLÓ (OMEGA)
SLAP THE SNARE

PRODUKCIÓ
(GERTNER BALU, FARAGÓ ZSOLT, TAKÁCS ÁKOS, VÖRÖS GYULA,

RÓNAI VILLŐ, GERTNER GÁBOR, BARTA LACI, MAROSI BALÁZS,
GERTNER VIKTOR, MIHÁLKA ATTILA, VARGA TIVADAR, MIHÁLKA
DÁVID, KOZMASZABOLCS, KRISTÓF GERGŐ, VARGADI CSIBE GÁBOR)

LED ZEPPELIN, RHCP, NIRVANA, RATM, MUSE,
JAMIROQUAI, AUDIOSLAVE, BOB MARLEY, ETC.

RANDOM
ZENEKAR

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
AZ ÉRDI CIVIL
ÁLLATMENTŐK

JAVÁRA

FELLÉPŐK:

HELYSZÍN:
BLUES TANYA
ÉRD, ERCSI ÚT 36.

A RENDEZV
ÉNY

EGÉSZ IDE
JE ALATT

A BÜFÉT IP
ACS

ZSOLT, BOR
ÁSZ

ÜZEMELTE
TI

ESTE 10 UTÁN A CIVIL ÁLLATMENTŐK INGYENES BUSZJÁRATOT BIZTOSÍTANAK A VÁROSKÖZPONTBA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A FACEBOOKON: ROCK YOU LIKE AN ANIMAL ESEMÉNY

BELÉPŐ:
500 FT

VAGY

1KG ELEDEL
(A HELYSZÍNEN VÁSÁROLHATÓ)

2015.
08.15.

WWW.MINIBUSZ.COM
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Harmadik éve rendez kötetlen nyári babás-ma-
más találkozókat a Kötelék–Érd térségi Közösség 
a Családokért civil csoport. Az érdligeti játszó-
téren tartott ingyenes piknikeken az anyukák 
kérdezhetnek is a jelen lévő szakértőktől.

Esőre hajló, hűvös idő és 
nedves fű fogadta a piknikre 
érkező mamákat és csemeté-
iket. A nagyobb testvéreket 
nem zavarta az őszies idő, 
elfoglalták magukat a játszó-

téren, a babák alá vastag 
pokróc került, és kezdődhe-
tett a beszélgetés: kivel mi 
történt az elmúlt két hétben, 
hogyan fejlődik a baba. Elő-
kerültek a kézimunkák, ha-

rapnivalók, játékok. És a kér-
dések – az egyik édesanya 
például a kicsi elvakart szú-
nyogcsípései ügyében kért 
tanácsot a védőnőként dolgo-
zó anyatárstól, a másik arra 
volt kíváncsi, hogy csak ná-

luk fordul-e elő, hogy a kis-
lány nem alussza át az éjsza-
kát.

Sok apró, de a szülőket an-
nál inkább foglalkoztató kér-
dés merül fel a Kötelék által 

rendezett piknikeken, ami-
ket hiánypótlásként szervez-
nek a civil csoportban részt 
vevő édesanyák, akik egy-
ben szakemberek is: van köz-
tük dúla, védőnő, szoptatási 
és perinatális szaktanács-
adó.  Tavasszal, télen és ősz-
szel különféle klubokat tar-
tanak, rendezvényeket szer-
veznek, nyáron pedig, mikor 
ezek szünetelnek, a kéthe-
tenként megrendezett játszó-
téri pikniken várják az ér-
deklődőket. Rendezvényeik 
ingyenesek, és önkéntes 
munkában szervezik őket.

– Rendszerint öt-tizenöt 
család jön el ezekre a nyári 
találkozókra. Nem az a cé-
lunk, hogy nagy tömegeket 
mozgassunk meg, hanem az, 
hogy rendszeres találkozási 
lehetőséget biztosítsunk 
azoknak az édesanyáknak, 
akik valamilyen problémával 
szeretnének hozzánk fordul-
ni – mondta Csörgő Andrea 
perinatális szaktanácsadó, 
aki kérdésünkre, hogy mi-
lyen ügyben fordulnak legin-
kább hozzájuk, azt válaszol-
ta: a szoptatással, illetve az 
alvással kapcsolatban.

– A várandós anyukák leg-
inkább arról érdeklődnek, 
hogy kit ajánlanánk orvos-

nak, szülésznőnek. Mi neve-
ket nem szoktunk mondani, 
inkább arra biztatjuk a ma-
mákat, hogy személyesen is-
merjenek meg egy-egy lehet-
séges orvost, szülésznőt, és 
tegyék fel nekik bátran kér-
déseiket. Fontos, hogy meg-
fogalmazzák vágyaikat, el-
várásaikat, és ehhez próbál-
ják megtalálni a legjobb 
szakembert – jegyezte meg 
Csörgő Andrea, hozzátéve: 
sok anyuka a testvér érkezé-
sével kapcsolatban tele van 
aggodalmakkal, és ezért ke-
resi fel a Köteléket. Van olyan 
is, aki „csak” a társaság ked-
véért jön, hiszen ezek a talál-
kozók közösséget teremte-
nek, és baráti kapcsolatok 
alakulnak ki a visszajáró 
anyukák között. 

Természetesen örömmel 
látják az újonnan csatlako-
zókat is: legközelebb augusz-
tus 11-én, délelőtt tíz órakor 
találkozik a csoport a tavas 
játszótéren, az utolsó nyári 
alkalom pedig 25-én lesz. 
Ősszel újraindul a klubélet. 
Emellett szeptember végén a 
Szoptass szabadon! rendez-
vényen, októberben a baba-
hordozó hét érdi programja-
in várják az anyukákat a 
Kötelék tagjai. n ÁdÁm K.
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Rendszeres találkozási lehetőséget biztosítanak az édesanyáknak

A civil csoportban részt vevő anyák egyben szakemberek is

Édesanyák kötelékben

Aranyérmet szereztek a Balatonfüreden megren-
dezett VI. Látványtánc Eb-n az Érdi Tánc Stúdió 
táncosai. Ezen kívül is minden versenyt meg-
nyertek, amin idén elindultak. 

A White Angels latin lány-
formáció (Dömök Daniella, 
Ilyés Bernadett, Kubitsch 
Kíra, Csorba Klára, Domak 
Nikolett) Európa-bajnok-
ként térhetett haza, csak-
úgy, mint Patzelt Dorina, 
aki szóló latin táncban, „B” 
Ifi kategóriában szerzett 
a ra nyér met ,  m íg  a 
Butterflies latin lányformá-
ció „B” csapat (Dömök Dani-
el la, I lyés Bernadett, 
Kubitsch Kíra, Csorba Klá-
ra, Domak Nikolett, Valkai 
Andrea, Magyar Zsófia) 
bronzérmes lett. A lányok 

tíz-tizenöt éves diákok, így 
a Junior korcsoportban ver-
senyeztek – tudtuk meg 
Mantovay Viktóriától, a 
táncstúdió vezetőjétől.

Somogyi Róbert, a stúdió 
marketingvezetője lapunk-
nak elmondta: idén renge-
teg versenyen vettek részt a 
lányok, amit sorra meg-
nyertek: többek közt két or-
szágos bajnokságot is, majd 
a Balatonfüreden megren-
dezett Eb-t. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy most ülnek 
babérjaikon: szeretnének 
eljutni egy jövőre megren-

dezendő görögországi ver-
senyre, most arra készül-
nek. 

– A kiváló eredmények mö-
gött rengeteg munka, edzés 
van. Hetente négyszer jönnek 
edzésre a lányok. Nem elég, 
hogy a formációt összerak-
juk, a táncosoknak egyénileg 
is nagyon jól kell teljesíteni-
ük, így a közös gyakorlás 
mellett magánórákat is vesz-
nek – mondta Somogyi Ró-
bert, hozzátéve: természete-
sen a tanulás az első, ám a 
tánc pozitívan hat a gyerekek 
iskolai teljesítményére is. Ön-
bizalmat, céltudatosságot, 
kitartást ad, és az erőnlétü-
ket is növeli, emellett megta-
pasztalhatják a közösség, az 
közös munka erejét is – tette 
hozzá a marketingvezető.

– Mi a versenytáncra speci-
alizálódtunk, így táncstúdi-
ónkba azokat várjuk, akik 
szeretnének versenyezni. Az 
elért sikerek ösztönzően hat-
nak, és hozzátesznek a gye-
rekek fejlődéséhez. Nemcsak 
a tánctanításra, hanem a ne-
velésre is nagy hangsúlyt 
fektetünk – próbáljuk az élet-
re is felkészíteni növendéke-
inket – jegyezte meg Somo gyi 
Róbert. 

A stúdió táncosaival leg-
közelebb az Érdi Napokon 
találkozhat a közönség – 
persze a lányok addig sem 
pihennek, hiszen a nyáron 
vár még rájuk egy velencei 
edzőtábor. Aki szeretne be-

kukkantani a kulisszák 
mögé, v i r tuá l isan a 
facebook.com/erditanc olda-
lon kísérheti figyelemmel a 
táncosok mindennapjait, 
eredményeit.

n Á. K.

Aranyérmes érdi táncospalánták

A tánc pozitívan hat a gyerekek iskolai teljesítményére is

Patzelt Dorina szóló latin táncban lett bajnok 

A hatvanmillió forintot is 
meghaladó kintlévőséget hal-
mozott fel az Érd és Térsége 
Hulladékkezelő – ennyivel 
tartoznak a társaságnak a 
lakosok Érden. A hiány két 
éve halmozódik, és az önkor-
mányzat segítsége nélkül 
már a cég működése is ve-
szélyben lenne. Most lépett az 
ÉTH: behajtatja a tartozást. 
Egyesek úgy gondolják, ez a 
szolgáltatás ingyen jár, mert 
beleszámítják a kommunális 
adóba. Csakhogy ilyen adó 
már több mint egy évtizede 
nincs: aki erre hivatkozik, 
egyszerűen ki akar bújni a fi-
zetés alól. Mások arra hivat-
koznak, hogy nem kaptak ér-
tesítést, így nem is tudtak ar-
ról, hogy díjhátralékuk van. 
Utóbbi sem lehet már az ügy-
felek kifogása, ugyanis a szol-
gáltató változtatott a számlá-

zás módján: újabban az aktu-
ális számlán is pontosan fel-
tüntetik, van-e és milyen ösz-
szegű a díjhátraléka az ügy-
félnek, és amennyiben ezt vi-
tatja, személyesen kell eljár-
nia az Érd és Térsége Hulla-
dékkezelő ügyfélszolgálatán. 
Érden a lakosság zöme rende-
sen fizeti a szolgáltatást, de 
mintegy 2500 ingatlantulajdo-
nos – a háztartások 10 száza-
léka – notórius nem fizető. 
Noha a hulladékszállítás – 
közegészségügyi és környe-
zetvédelmi okokból – kötelező 
közszolgáltatás, tehát akkor 
is el kell vinni a szemetet, ha 
valaki nem fizeti meg a díját, 
attól még nem ingyenes.

Az ÉTH minden törvényes 
eszközt megragad, hogy be-
hajthassa a tetemes díjhátra-
lékot. A cég értesítést, majd 
fizetési felszólítást küld az 

érintetteknek, és amennyiben 
a többszöri figyelmeztetést 
követően sem reagálnak, az 
ÉTH a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalhoz fordul, mert a NAV 
behajthatja a köztartozást. 
Aki ezt szeretné elkerülni, és 
inkább kifizetné a tartozását, 
de esetleg egy összegben nem 
tudja, kérhet részletfizetési 
kedvezményt. Aki akar fizet-
ni, azzal biztosan meg fog ál-
lapodni a szolgáltató – ígérik. 

Szamek Zsolt, az ÉTH ügy-
vezető igazgatója az Érd FM-
nek nyilatkozva arra is figyel-
meztetett, hogy a tartozás 
összege a járulékos költsé-
gekkel csak emelkedni fog. 
Könnyen megeshet, hogy egy 
20 ezer forintos elmaradásból 
akár 30–35 ezer forint lesz, ha 
nem próbálják meg idejében 
rendezni, és megvárják vele a 
behajtást. n BE

A hulladékszállítás kötelező közfeladat, de nem ingyenes

Ki kell fizetni a szemétdíjat

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

A szAkértő szemével

Napjainkban Magyaror-
szágon egyes források sze-
rint 100–250 millió négy-
zetméternyi palatető talál-
ható. Az idők folyamán 
ezek a tetőfedések elöre-
gedtek, megtelepedett raj-
tuk a moha, ezáltal állaguk 
és az általuk végzett szige-
telés jelentős mértékben 
romlott, igen súlyos anyagi 
károkat okozva ezzel. Az 
elmúlt évtizedben jelentős 
teret hódított a bontás nél-
küli palatető-javítás, fő-
képp a költséghatékonysá-
ga miatt. Mivel az azbeszt-
palák a helyükön marad-
nak, így nem kell őket ve-
szélyes hulladékként el-
szállíttatni és megsemmi-
síteni. A régi palatető az 
idő előre haladtával elöreg-
szik és nem tudja betölteni 
vízzáró funkcióját. A pala-
tető teljes cseréjének óriási 
költsége van: a problémát 
az jelenti, hogy a bontott 
azbesztpala veszélyes hul-
ladéknak minősül, így ha a 
régi borítást eltávolíta-
nánk, az több százezer fo-
rintba kerülne. De van más 
megoldás! A bontás nélküli 

palatető-felújítás költsége 
sokkal alacsonyabb. A bon-
tás nélküli palatető-felújí-
tás lényege, hogy a palák a 
helyükön maradnak és 
azokra egy szigetelő, bitu-
menes lemez kerül. Ez a 
szigetelés tartós és garan-
táltan vízzáró. A palatető-
felújítás lépései: A teljes 
palatető magasnyomású 
mosó segítségével megtisz-
tításra kerül a szennyező-
désektől, mohától. Vízcsep-
pentő lemezek felszerelése 
a szükséges helyekre (csa-
tornákhoz). Bitumenes le-
mezek előkészítése, mére-
tezése. Bitumenes lemezek 
rögzítése lángolvasztásos 
technikával, amely garan-
tálja a pontos és biztos rög-
zítést. Kémények, tetőabla-
kok, szellőzők peremeinek 
és oldalának szigetelése. 
Tetőgerincek lezárása. A 
palatető-felújítás sok előny-
nyel jár: Tetőfedés bontása 
nélkül kerül fel az új anyag, 
ezért nincs esély beázásra 
a felújítás során. A bitume-
nes lemez fajsúlya kicsi, 
így nem terheli a tetőszer-
kezet.   (X)

Mikor válik aktuálissá  
a palatető felújítása, javítása?

1
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Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  

az Érdi Újságba már  

a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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A grúz fővárosban, Tbilisziben rendezték az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, ahol Érd városát 
két úszó, Barócsai Petra és Milák Kristóf remekül 
képviselte.Az Érdi Úszó Sport Kft.-nek minden 
bizonnyal két újabb oszlopos tagja lett: Barócsai 
Petra egy arany és egy ezüstéremmel térhet 
haza az EYOF-ról, míg Milák Kristóf furcsa körül-
mények között csúszott le a dobogóról.

Barócsai Petra egészen 
hihetetlen időszakon és fej-
lődésen van túl az elmúlt két 

hónapban, hiszen nem is oly 
rég a kecskeméti Vidék Baj-
nokságra 9:06-os idővel ne-
vezték 800 méter gyors-
úszásra, ehhez képest akkor 
12 másodpercet faragott ide-

jéből. Ám ezt a grúz főváros-
ban újabb 8-cal megtoldotta, 
azaz a 09:06-ot már 8:46.99-

re csökkentette: ez „csak” 
egy ezüstérmet ért, hiszen 
válogatottbeli csapattársa, 
Késely Ajna megelőzte őt. 
Barócsai másik fontos szá-
mában, 100 méter pillangón 

viszont egészen lenyűgöző 
egyéni csúccsal :1:01.46-os 
idővel nyert, tehát joggal 
mondhatjuk nagy dicsőség-
nek szereplését, hiszen a 14-
17 éves korosztály számára 
megrendezett versenyen két 
számban indulva két érmet 
elhozni egészen kimagasló 
teljesítmény, amely a jövőre 
nézve is nagy hatással lehet 
az érdi úszóra.

„Sejtettem, hogy meglehet 
az arany. Úgy álltam hozzá, 
hogy meg tudom csinálni, és 
sikerült is. Mentem a többi-
ekkel, hogy aztán a végén 
rákapcsoljak, és bár a be-
nyúlás nem volt tökéletes, a 
taktika összességében be-
jött. Előzetesen az volt a cé-
lom, hogy mindkét számom-
ban dobogóra álljak – egy 
arannyal és egy ezüsttel uta-
zom haza, tehát nincs okom 
a csalódottságra. Az úszás 
sok lemondással jár, de 
ilyenkor bebizonyosodik, 
hogy érdemes csinálni. Ezek 
a sikerek a jövőre nézve is 
motiválnak” – nyilatkozta a 
Magyar Olimpiai Bizottság 
honlapjának Barócsai Petra.

A másik érdi versenyző, 
Milák Kristóf is emlékezetes 
versenyen van túl – bár ezért 
nem irigyeljük annyira –, hi-
szen ugyan 100 méter pillan-
gón 54.58-as idővel beállítot-
ta egyéni csúcsát, mély nyo-

mot hagyhatott benne ez a 
verseny. Történt ugyanis, 
hogy a célba érkezés után 
Milák neve az eredményjel-
zőn a második helyen szere-
pelt, azaz másfél órán ke-
resztül mindenki azt hitte, 
hogy bizony ezüstérmet 
szerzett, csakhogy az ered-
ményjelző meghibásodott, 
és rosszul adta ki a végered-
ményt, amelyen már nem 
szerepelt dobogón Milák, és 
a másodikról a negyedik 
helyre „csúszott” vissza. Má-
sik számában, 200 méter 
hátúszásban Milák a tizen-
kettedik helyet szerezte 
meg.

Ahogy nem is olyan régen 
Sós Dániel és Tekauer Márk 
is büszkén, céljaikat elérve 

térhettek haza a bakui Euró-
pa Játékokról, most Barócsai 
és Milák is ugyanígy: Milák 
döntős helyet akart úszni – 
ami sikerült (a dobogós he-
lyezést sem bánta volna), 
míg Barócsai is a dobogóért 
ment Tbiliszibe, és két érmé-
vel el is érte a maga elé kitű-
zött célt. 

A mob.hu-n a két úszó 
adatlapján azért találtunk 
még érdekességeket: jövőbe-
li céljaikat tekintve Milák 
2020-ban Tokióban már ére-
mért akar úszni, míg 
Barócsai neve mellett olim-
piai érem szerepel, és ha 
nem is egy teljes értékű olim-
pia volt az EYOF, de ez már 
sikerült neki.

n Domonkos Bálint

Az Ausztria elleni világbaj-
noki selejtezőpárharcban de-
bütált a magyar válogatott-
ban Janurik Kinga, az ÉRD 
női kézilabdacsapatának ka-
pusa. Németh András tovább-
ra is számít rá.

Ezen a héten a decemberi 
dániai világbajnokságra ké-
szül a magyar női kézilabda-
válogatott, amelynek kereté-
be ismét behívót kapott 
Janurik Kinga, ám egyedül rá 
számít az érdiektől Németh 
András, szövetségi kapitány. 
A korábbi érdi válogatottak 
közül sem Schatzl Nadine, 
sem Szekeres Klára nem ka-
pott meghívót. A tavalyi ma-
gyar-horvát közös rendezésű 
Európa-bajnokságon ugyan 
kerettag volt Klivinyi Kinga, 
ám a felkészülési héten nem 
számítanak Klivinyi góljaira.

Időközben az érdiek kihir-
dették a felkészülési mérkő-
zéseik időpontjait is: augusz-
tusban összesen hatszor lép-

nek pályára, ám ebből csak 
egyszer hazai pályán: 12-én a 
francia OGC Nice ellen játszik 
az ÉRD, ugyanis a francia 
csapat egy hetet itt készül 
Szabó Edináékkal. 15-én a 
Győri Audi ETO KC otthonába 
látogatnak Klivinyi Kingáék, 
majd innen Debrecenbe utaz-
nak, ahol 19-én a DVSC-TVP-
Aquaticum ellen lépnek pá-
lyára, útjuk pedig a Viharsa-
rokba viszi a lányokat, hiszen 
a Békéscsaba által szervezett 
Global Safe Nemzetközi Fel-
készülési Tornán szerepelnek 
20-án az MTK ellen, majd 21-
én délelőtt a HC Zalau, dél-
után pedig a házigazda lesz 
az ellenfél. 

A Vác elleni, szeptember 2-i 
hazai szezonkezdet előtt 
azonban Békéscsabáról ismét 
átszelik az országot, ugyanis 
25-én a Győri Audi ETO KC 
ellen lesz egy utolsó felkészü-
lési mérkőzés.

n Domonkos Bálint

Nem épül stadion Érden, 
de a sportpálya teljes felújí-
tása napirenden van – 
mondta az ÉrdMost-nak T. 
Mészáros András polgár-
mester. Az 1960-ban épült 
Ercsi úti sporttelep terve-
zett felújítása során új, kor-
szerű öltözők és irodák 
lesznek a klubházban, 
emellett parkolót is kiépíte-
nek, s keresik a forrást arra 
is, hogy új lelátót építsenek, 
amely a mostani keleti „fa-
pados” és a nyugati lépcsős 
nézőtér helyét veheti át. 

T. Mészáros András sze-
rint Érden nincs szükség 
stadionra, hiszen több ilyen 
létesítmény is van a közel-
ben, akár a Groupama Aré-
na, illetve a Felcsúton vagy 
Székesfehérváron található 

stadion. A kétezer főt befo-
gadni képes fedett Érd Aré-
nát a város ki tudja használ-
ni, egy akár több tízezer fős 
stadionra ez nem volna 
igaz. A mértéket és a mércét 
nem szabad elfelejteni – je-
lentette ki a városvezető.

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség pályázatán el-
nyert műfüves pálya kap-
csán a polgármester meg-
említette, hogy a munkála-
tok megkezdése az MLSZ-
en múlik. Egy minden 
igényt kielégítő edzőpálya 
megépítése 120-130 millió 
forintba kerülne, de mivel 
ekkor összeg erre a célra 
nem áll a város rendelkezé-
sére, közösen az Érdi VSE-
vel pályáztunk az MLSZ-nél 
a kivitelezésre. A jelenlegi 

konstrukcióhoz szükséges 
mintegy 46 millió forintnyi 
önerő a város költségveté-
sében elkülönítve szerepel. 
Bízunk benne, hogy a szab-
ványos méretű, műfüves, 
világítással ellátott pálya 
építése még idén elkezdődik 
– tette hozzá T. Mészáros 
András.

Érd város minden sportlé-
tesítménye alkalmas arra, 
hogy ellássa feladatait – 
hangsúlyozta a polgármes-
ter –, a legnagyobb probléma 
az Ercsi úti sporttelep kiszol-
gáló létesítményeivel van – 
szociális blokkok, irodák, 
edzőpályák hiánya. A  léte-
sítmény jelenlegi színvonala 
nem méltó egy megyei jogú 
város rangjához – tette hoz-
zá T. Mészáros András.

A bajnokság nyitófordulója rendre sok megle-
petést tartalmaz:  Az ellenfeleknek még nagyon 
kevés vagy egyáltalán semmilyen információ 
nem áll rendelkezésre egymásról, sokszor az 
edzők még saját csapatuk formájával sincsenek 
tisztában. 

Nem volt ezzel másképp 
Limperger Zsolt, az érdi csa-
pat vezetőedzője sem, aki a 
mérkőzés előtt arról panasz-
kodott, hogy egy „sötét ló” az 
MTK. Noha az érdi csapat 
játékosai közül többen is ren-
delkeznek NB I-es tapaszta-
lattal, sőt van olyan játékosa 
is, aki részt vett idén az U 21-
es világbajnokságon. A saját 
csapata formájával kapcso-
latban azt emelte ki, hogy 
sajnos komoly ellenfél ellen 
nem játszottak felkészülési 
mérkőzést, így igazából nem 
tudja hol is tart, de bízik a já-
tékosokban és a jó rajtban.

A mérkőzés kezdőrúgását 
Gabelics Tamás végezte el, 
aki a hatvanas évek végén és 
a hetvenes évek elején az 
Érdi MEDOSZ labdarúgója 
volt és ma is rendszeresen ott 
van a csapat hazai mérkőzé-
sein, és törzsszurkolója az 
Érdi VSE-nek.

Hamar vezetést szerezhe-
tett volna a hazai csapat, de 
Ország beadását Csizmadia 
a kapufa mellé fejelte. A ki-
maradt lehetőség után óva-
tossá vált mindkét csapat 
játéka. A stabil védekezés 
került előtérbe. A vendégek 
az MTK-ra jellemző gyors, 

sok passzos játékkal szőtték 
támadásaikat, míg az érdiek  
gyors szélsőikre építve szé-
len vezetett kontráikkal ve-
szélyeztették az MTK kapu-
ját.  Egy ilyen támadást kö-
vetően a 27. percben meg-
született a hazaiak vezető 
gólja. Gyurácz beadására 
Kelemen érkezett, aki meg-
várta, míg a kapus kimozdul 
kapujából és biztosan lőtt a 
kapu bal oldalába.1:0 Nagy 
volt az öröm a pályán és a 
nézőtéren egyaránt. Még a 
félidő vége előtt tovább nö-
velhette volna előnyét az 
érdi csapat, de Honti labdá-
ját Kelemen ziccerben elhi-
bázta. A hazai csapat a ki-
maradt lehetőség ellenére 
továbbra is kézben tartotta a 
mérkőzés irányítását, és bár 
a vendégeknek is volt né-
hány veszélyes támadása, 
helyzeteket a jól működő 
érdi védelem mellet nem tu-
dott kialakítani.

A második félidő elején 
feljavult az MTK játéka, 
gyorsabban közelítették 
meg a hazaiak kapuját, de 
gólszerzési lehetőségig a ki-
tűnően védekező hazai csa-
pat mellett nem jutottak el. 
Az érdiek  a vezetés birtoká-
ban nem sietették el táma-
dásaikat. Hosszan járatva 
középpályán a labdát, majd 
gyors ritmusváltással rend-
re veszélyhelyzetet terem-
tettek a vendégek kapuja 
előtt. A nagyon fontos máso-
dik gól jókor érkezett. Az 
54.percben Csizmadia be-

adásába a védő kézzel ütött 
bele. A megítélt büntetőt Ko-
vács a kapufára lőtte, a visz-
szapattanó labdát Csizma-
dia jutatta a kapuba.2:0 

A két bekapott gól megfog-
ta az MTK fiataljait: az igye-
kezetük megmaradt, de egy-
re kevésbé bíztak abban, 
hogy számukra bármilyen 
kedvező eredmény szület-
het. A hazaiaknak a biztos 
vezetés szárnyakat adott, a 
játékosok a mezőnymunká-
ban egymást múlták felül, 
így nem volt meglepő az 
újabb érdi találat. 

A 73.percben Cservenka 
szögletét Csizmadia fejelte a 
kapuba. 3:0 Az utolsó ne-
gyedórában, bár a gólok el-
maradtak, parádés játékot 
mutatott be a hazai csapat. 
Gyurácz a kapust is kicse-
lezve lőtt a felső lécre, majd 
Pintér elől mentettek az utol-
só pillanatban, végül Süve-
ges a kapu torkában nem 
találta el jól a labdát.

Színvonalas, küzdelmes 
és főleg sportszerű mérkő-

zést vívott a két csapat. A 
játékvezetőnek, aki kitűnő-
en vezette a mérkőzést, nem 
volt sok dolga. Mindkét csa-
pat a játékot helyezte előtér-
be, és ebben ma az érdi csa-
pat volt a jobb.

A következő fordulóban, 
augusztus 8-án, szombaton 
fél hatkor Balatonfüreden 
lép pályára az Érdi VSE, 
majd a harmadik forduló-
ban szabadnapos. A 4. for-
dulóban, augusztus 22-én 
szombaton fél hatkor a Mo-
sonmagyaróvári TE 1904 
lesz az ellenfél az Ercsi úti 
Sportpályán.

n Harmat Jenő

Érdi VSE – MTK Budapest II 3:0 (1:0)

Magabiztos győzelem a nyitófordulóban

Érdi Vse- mtk Budapest 
ii 3:0 (1:0) Érd, 350 néző
Vezette: Pillók Á. (Zorinácz 
Á.,Török K.)
Érdi Vse: Kertész-Ország, 
Honti, Hegedűs, Cservenka 
– Kovács, Kónya, Csizmadia, 
Kelemen (Csiszár)-Gyurácz 
(Süveges), Skita (Pintér)
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt
mtk ii: Demjén-Talabér, 
Poór (Szalai), Tóth, Széles-
Pintér (Szabó), Katona, 
Vogyicska, Fehér (Takács)-
Hujber, Szatmári
Vezetőedző: Pölöskei Gá-
bor
Gólszerzők: Kelemen 27’ 
(1:0), Csizmadia 54’(2:0), 
Csizmadia 73’ (3:0)
Sárga lap:Csiszár ill. Talabér, 
Tóth

Mérleg
limperger Zsolt (Érd): A játék képe alapján megérdemel-
ten nyertünk egy nagyon jó MTK ellen. Gratulálok a fiuknak. 
Készülünk a Balatonfüred ellen!
Pölöskei Gábor (mtk): Gratulálok az Érdnek, a mai napon 
egyértelműen fölénk nőttek. Különösen nehéz feladat elé 
állított minket a pontrúgásaik a hárítása. Sajnos mi helyzetet 
sem tudtunk kialakítani, így ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert a hazai csapat.
Csizmadia Zoltán (Érd): Tudtuk,hogy az MTK egy gyors, 
sok passzos játékot játszik,így mi is erre készültünk. Már az 
első húsz percben több helyzetünk volt, melyek közül Kele-
men egyet értékesített. A 11-esnél szerencsém volt, hogy a 
kapufáról hozzám pattant a labda. A második találatomnál 
nagyszerűen lőtte be a szögletet Cservenka, így nem volt 
nehéz dolgom. A mérkőzésen az MTK helyzetet sem tudott 
kialakítani. Végig fölényben játszottunk, esélyt sem adtunk 
a vendégeknek a gólszerzésre.
skita tamás (Érd): A mérkőzés előtt érezni lehetett, hogy 
nagyon elszánt a csapat. Úgy is mentünk fel a pályára, hogy 
ezt a mérkőzést meg kell nyernünk. Az egész találkozón a mi 
akaratunk érvényesült. Nagyon egységes volt a csapat, egy-
mást segítettük, nagyot küzdöttünk.

az nB iii nyugati csoport 
további eredményei
Sárvár- Tatabánya 3:3
III.ker. TVE – Csepel 0:0
ETO FC Győr- Csorna 3:0
Puskás Akadémia FC II 

– Mosonmagyaróvár 3:3
BKV Előre- Diósdi TC 1:2
FTC II- Andráshida SC 3:1
Videoton FC II 

– Dorogi FC 3:0
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Remek eredményeket hoztak az érdi úszók a tbiliszi Ifjúsági Olimpiáról

Egy szinttel feljebb is termett babér

Barócsai Petra

Janurik a válogatottban!Ercsi úti sportpálya: 
felújítást tervezünk, nem új stadiont

Milák Kristóf
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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.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-

sú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. 

Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon 

magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még 

egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rá-

szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-

dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-

rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Lucyt vagy Peggyt, vegye fel a 

kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-

30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 

siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-

dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-

49534949-49521015

Életet mentettek a rendőrök – ehhez azonban be 
kellett törniük egy idős asszony házába Diósdon. 
Érden újra megjelentek a pénzt ígérő csalók. Sú-
lyos sérüléssel járó késelés is történt a napokban.

Súlyosan megsérült egy 
férfi, akit egy vita hevében 
szúrtak meg a Rákóczi utcá-
ban. Az autójából kiszálló 
férfi heves szóváltásba keve-
redett egy másikkal, majd 
dulakodni kezdtek. 
Egyikük azonban 
előrántott egy kést, 
amivel megpróbál-
ta megtámadni vi-
tapartnerét, aki vi-
szont menekülőre 
fogta: visszament 
az autójához, és si-
került is beülnie, de 
az ajtót már nem 
csukhatta magára, 
mert támadója is 
ott termett, és több-
ször is befelé döfött 
a késével, megpró-
bálva megszúrni a 
menekülő férfit. 
Egyik szúrásával súlyos sé-
rülést okozott a sértettnek, 
aki feljelentést tett az Érdi 
Rendőrkapitányságon. Ezt 
követően a járőrök pár órán 
belül, még aznap elfogták és 
előállították a 29 éves kése-
lőt, és gyanúsítottként ki-
hallgatták. Őrizetbe vételét 
követően pedig előzetes le-
tartóztatását is indítványoz-
ták. Jelenleg garázdaság 
miatt folyik ellene eljárás.

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába au-
gusztus 2-án este egy állam-
polgári bejelentés érkezett 

arról, hogy egy diósdi idős 
asszonyt már napok óta nem 
láttak a szomszédjai és nem 
is lehet bejutni hozzá. Az 
Érdi Rendőrkapitányság Di-
ósdi Rendőrőrs járőrei azon-

nal a helyszínre siettek, ahol 
a bejelentő közölte velük, 
hogy már egy napja nem lát-
ta a közelében élő, 85 éves 
nénit, ezért ellenőrizni akar-
ta, hogy minden rendben 
van-e vele. Amikor azonban 
benézett az ablakon, azt lát-
ta, hogy az asszony a földön 
fekszik, de mivel az ajtó zár-
va volt, nem tudott hozzá be-
jutni. A rendőrök nem késle-
kedtek, azonnal benyomták 
a nyitott ablakon lévő szú-
nyoghálót, bemásztak a la-
kásba, és biztosították a ki-
érkező mentősöknek a beju-
tást, akik már az ajtón ke-

resztül vitték ki a bajba ju-
tott idős asszonyt, és azon-
nal kórházba szállították. 
Ennek a szerencsés kimene-
telű esetnek pedig az a fon-
tos tanulsága, hogy életet 
menthet, ha figyelünk egy-
másra: különösen az egye-
dülálló időseket ne tévesz-
szük szem elől! 

Figyeljünk a csalókra is! 
Időről-időre újra bepróbál-

koznak olyan a tol-
vajok, akik megté-
vesztéssel, csalás-
sal igyekeznek be-
jutni az odahaza 
egyedül tartózko-
dó, elsősorban idős 
lakosokhoz. A na-
pokba n Érden 
megint csalók jár-
ták az utcákat, 
akik ezúttal azzal a 
„mesével” kérik a 
bebocsátást a há-
zakba, hogy hivata-
los személyek, az 
ö n k o r m á n y z a t 
munkatársai, és 

pénzt, támogatást hoztak. 
Természetesen nem mond-
tak igazat. Ne dőljenek be, 
véletlenül se nyissanak ne-
kik ajtót, ne engedjék be 
őket otthonaikba, mert kizá-
rólag a lopás és kifosztás a 
céljuk! Ha gyanús személye-
ket látnak az utcán sétálni, 
vagy önökhöz is különféle 
megtévesztő magyaráza-
tokkal érkeznek idegenek, 
figyeljék meg jól a külsejü-
ket – hogy pontos személyle-
írást tudjanak adni róluk – 
majd azonnal hívják a rend-
őrséget vagy a segélyhívót!

n BE

Újra csalók járják az utcákat!

Pár óra alatt elfogták a késelőt

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

Operátorokat,
raktárosokat

keresünk
százhalOmbattai és
érdimunkahelyekre.
amit kínálunk:

Biztosmunkalehetőség
Versenyképes juttatások
Utazási támogatás
Jelentkezés:

06 40/343 343
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
nyilvántartási szám: 4376-4/2003
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

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

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Víz-fűtésszerelő
gyorsszolgálat
Csap, szifon,WC-tartály, radiátor elzáró csere, javítás.

Mosdó, kád, zuhanyzókiépítése,mosógépésmosogatógépbekötés.

t: 06 70 642 75 26
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58Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

keres
azonnali kezdéssel

Jelentkezni emailben:
soforallas@lasztra-cargo.hu vagy

telefonon: +36 30 496 9450
(munkanap 8-18 óra között)

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,

angliai nagy autós gyakorlat!
Kiemelt havi 500 ezer forint fizetés!

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 25
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keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

26
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24
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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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

25
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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
82
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 26
24
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Érdi gyógyszertárba
gyógyszerkiadó
szakasszisztens
munkatársat keresünk.

telefon: 0630/210-60-72

26
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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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ADr. Romics László Egészségügyi
Intézmény Pszichiátriai

szakrendelésére gyakorlattal
rendelkező felnőtt szakápolót keres,

számítógépes ismerettel.
Érdeklődni: 06(20)3268-863-as

telefonon, Szabó Julianna főnővérnél.
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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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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 25

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

A Martonvásári Járási Hivatal felvételt hirdet

gyámügyi, illetve okmányirodai
ügyintéző munkakör betöltésére.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 5.
Érdeklődni lehet a 22/569-280-as telefonszámon

dr. Koltai Gábor hivatalvezetőnél.
261333

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
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Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

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

71
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

Válaszfal építéséhez szimpatikus
férfit keresek, esetleg ott lakás-
sal. Telefon: 0620/336-14-55

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

Kútfúrás 10 év garanciával. T:06-
70-633-5772

VEGYES

Eladó 1 db MTD 790-es kaszagép
tartalék vágófejekkel. 1 db 125-
ös asztali satu és asztalos kézi
szerszámok. T.: 0620/327-1090.

ÜZLET, IRODA

ALBÉRLET KERESÉS

Kiadó Érden a Retyezáti utcában
műkörmösnek, tetoválónak,
manikűr, pedikűrösnek,
masszőrnek helyiség hosszú
távra. Érdeklődni a 0630/299-
94-93-as telefonszámon lehet-
séges.

Megbízható, fiatal házaspár ke-
res olcsó és kicsi, kiadó lakást
Érden. Tel.: 06-20/39-38-883.

1993 óta bejáratott ügyvédi iroda
berendezve kiadó Érden az Al-
só u. 25-ben. Telefon: 0620/
9-943-250.

TELEK

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

Eladó Érd Ófaluban 1232 nm-es
telek faházzal, alatta pincével.
Iá.: 4,2 millió Ft. Telefon: 0630/
254-7975

TÁRSKERESÉS

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

Szimpatikus férfit keresek válasz-
fal építéséhez, esetleg ott la-
kással. Telefon: 0620/336-14-55

CSALÁDI HÁZ

Érdligeten 40 nm-es, felújított
ház kiadó hosszú távra. Telefon:
0670/332-55-44.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

26
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KIADÓ INGATLAN

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

Érden a Lőcsei út környékén, 85
nm-es, három szobás új ház ki-
adó. Telefon: 0670/332-55-44.

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

gyakorlattal rendelkező árufeltöltőt.

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

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

Príma Érdi pékségeinkbe
és budapesti áruházainkba
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Érdi  Újság

H i r d e t é s f e lv é t e l
Apróhirdetését feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Érdi  Újság

Kedves 
Olvasóink!

Tá jék o zt at j u k 
Önöket, hogy ügy-
félszolgálati iro-
dánk és szerkesztő-
ségünk 2015. au-
gusztus 12-14-ig 
zárva tart. Legkö-
zelebb 2015. au-
gusztus 17-én vár-
juk Önöket szere-
tettel.

Szerkesztőség
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Soha, egy pillanatra sem fordult meg a fejében, 
hogy kivágassa a tölgyest. Inkább – ha kellett – 
erején felül is óvta, védte, gondozta őket Czabai 
Balázs. Hosszú éveken át kitartóan küzdött azért, 
hogy természetvédelmi oltalom alá helyezzék a 
Parkvárosban egyedüliként megmaradt tölgyál-
lományt. 

Bár ma is tulajdonosa, 
Czabai Balázs nemcsak ön-
maga és családja, hanem va-
lamennyi természetszerető 
ember gyönyörűségére és 
csodálatára őrizte meg a 
madarak által is szívesen la-
kott tölgyerdőt, amely az 
Érdi Hungarikum Klub dön-
tése alapján tavaly óta 
Érdikum.

Aki még nem járt az érdi 
Czabai-kertben, érdemes rá-
szánnia egy kis időt, annál is 
inkább, mert ennek az Érden 
eg yedülál ló természeti 
kincsnek a tulajdonosai igen 
szívélyes házigazdák, és elő-
re egyeztetett időpontban 
mindig szívesen fogadják az 
érdeklődőket. A Czabai-kert 
az év minden napján nyitva 

áll az egyéni látogatók és a 
csoportok előtt is. Az eredeti 
állapotában megmaradt érdi 
tölgyesben kellemes sétát le-
het tenni, és eközben érde-
mes mélyeket lélegezni a 
friss levegőből, amíg Czabai 
Balázs szívesen elmeséli az 
erdő történetét, hogyan ala-
kult ki, és maradt fenn máig, 
és mi jellemző az itt honos 
őstölgyfákra. Noha évtize-
dek óta fennáll, még ma is 
kevesen tudják Érden, hogy 
Parkvárosban, a családi há-
zas övezetben, a Radnai és a 
Bikszádi utca találkozásánál 
terül el a Czabai-kert. A nem 
egész egy hektárnyi kiterje-
désű, zárt terület még híven 
őrzi a korábbi vegetáció em-
lékét. A növényállomány nem 

tekinthető háborítatlan, el-
sődleges erdőnek. Az 1920–
1930 körüli irtás után a ko-
rábbi állomány újult meg. 
Akkoriban – a parcellázást 
követően – a legtöbb tulajdo-
nos első dolga volt a fák kiir-
tása, kivéve a Czabai csalá-
dot. A kert legjellemzőbb fája 
a kocsányos tölgy (Quercus 
robur) és a kocsánytalan 
tölgy (Quercus petraea). A 
Czabai-kertben megtalálha-
tó még a mezei juhar (Acer 
camp estre) és a közönséges 
dió (Juglans regia) is. Az 50–
70 éves faállomány a környék 
megelőző állapotának ritka-
ságszámba menő reliktuma.

Megmaradása és kedvező 
fejlődése elsősorban annak 
köszönhető, hogy a terület 
volt és jelenlegi tulajdonosa 
lehetőségeihez mérten igye-
kezett megóvni a fákat, biz-
tosítani a szükséges, alapve-
tő kezelést. A jelenleg 238 
darabból álló, 14–22 m ma-
gas, esetenként 30–55 centi-
méter törzsátmérőjű faállo-
mányt az utóbbi években sú-
lyosan károsítja a fehér fa-
gyöngy, amely elhatalma-
sodva számos fa pusztulását 
idézte elő, de a kert tulajdo-
nosa, Czabai Balázs igyek-
szik lelkiismeretesen gond-
ját viselni fáinak. Annál is 
inkább, mert a Czabai-kertet 

1977-ben helyezték termé-
szetvédelmi oltalom alá, az-
zal a céllal, hogy „őrizze a 
táj régi állapotát tükröző 
tölgyállományt, biztosítsa a 
környék madárvilágának 
zavartalan fészkelését, 
nyújtson lehetőséget az erdő 
természetes fejlődésének 
megfigyelésére, nyújtson a 
látogatónak maradandó esz-
tétikai élményt, és adjon le-
hetőséget az értékes tölgy-
makktermés erdősítésre 
való felhasználására.” Te-
gyük hozzá, mindezeknek a 
célokat hosszú éveken ke-
resztül a legmesszebbmenő-
kig szolgálta és szolgálja. 

Gyakran keresik fel isko-
lások, természetvédők és 
természetszeretők, de olyan 
baráti társaságok is, ame-
lyek szívesen töltenek el pár 
órát az égig érő fák árnyéká-
ban, a madarak csicsergését 
hallgatva. 

A tölgyes kiváló otthont 
nyújt számos madárfajnak is, 
ezért a Magyar Madártani 
Egyesület 2004-ben a „Ma-
dárbarát kert” minősítést 
adta a Czabai-kertnek. Az 
Érdi Hungarikum Klub pedig 
2014-ben a természeti kör-
nyezet kategóriában Érdi-
kummá nyilvánította, amit a 
Helyi Értéktár Bizottság is 
elfogadott. n BE 

A Czabai-kertet 2014-ben választották Érdikummá

Érdemes mélyeket 
lélegezni az égig érő 
fák lombjai alatt
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SzeptemberbenBudán, a Villányi úton
indul egy új, tehetséggondozó gimnázi-
um. Augusztus végénmég várják a hete-
dik és a kilencedik osztályba lépőket!
„Hisszük és valljuk, hogy minden gyer-

mek egy ígéret, amelyet úgy kell csiszol-
gatni, ahogy a kagyló teszi ezt a belekerült
homokszemmel. Ha így cselekszünk, az
eredmény egy csodálatos igazgyöngy lesz.
Bizton állíthatom, hogy az elmúlt 20 év leg-
jelentősebb eredménye, hogy számtalan
ilyen gyöngyszem került ki iskolánkból” –
mondta lapunkkérdéseire válaszolvaDeák
Istvánné, a Várpalotai Képesség- és Tehet-
ségfejlesztő Magániskola igazgatója.
Várpalota amindennapos utazáshoz egy

kicsit messze van Érdtől, viszont Budapes-
ten, a Villányi út 11–13. (a közelmúltban
megszüntetett Vállalkozási Főiskola épüle-
te) már nem. Az idén szeptembertől pedig
ennek a negyedik emeletén kezdi meg a
működését a tehetségfejlesztő általános
iskola és gimnázium; a várpalotai intéz-
mény több évtizedes szakmai tapasztala-
tai alapján.
Az első évben két hetedikes osztály indul

és két kilencedikes. Ez utóbbiból az egyik-
ben a négyosztályos gimnázium tanmenete
szerint oktatják a gyerekeket; a másik
azonban egy nulladik évfolyam, vagyis az
első évben csak nyelvet tanulnak a diákok
és utána kezdikmeg a négyéves középisko-

lát, ami így összesen öt évig tart. Ez bővül
felmenő rendszerben 13 osztályra.
A felvételi folyamatos, de értelemszerűen

főként a nyári szünetben várják az érdeklő-
dést, és elsősorban augusztus végén, ami-
korra kiderül, hogy kit hova vettek fel vagy
éppen nem vettek fel a megcélzott állami
iskolákba. A kulcsszó: differenciált képes-
ségfejlesztés. Ez a gyakorlatban azt jelenti
például, hogy a kisebb csoportban tanul-
nak; ésminden gyerekminden egyes tárgy-
nál a képességei szerint haladhat a tanu-
lásban. Budán az új iskolábanminden évfo-
lyamon lesz alapfokúművészeti (választha-
tóan zene, színjátszás és tánc) oktatás, és
szakirányként válaszható a képzőművé-
szet. A további szakirányok pedig: dráma,
informatika és közgazdasági ismeretek.
Bővebben: http://ktm-ujbuda.hu/,
http://ktm-varpalota.hu/ (X)
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