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2015. augusztus 12. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Zajlanak az építkezések a hőségben is
Nemcsak a csatornázási program zajlik: útépítések is zajlanak a városban, de az óvodát is felújították  3. oldal

Érdi  Újság
Fejlődés és  
önvédelem
„Úgy kell cselekednünk, 
hogy ne veszélyeztessük 
nemzeti értékeinket, ha-
gyományunkat, jövőnket, 
és sok esetben a keresz-
ténységünket kell megvé-
denünk – fejtette ki Aradszki 
András havi sajtótájékozta-
tóján.   n 7. oldal

Elképesztő  
teljesítmény!
Az Érdi VSE tollaslabda-játé-
kosa és edzője, Demeter Ju-
dit az elmúlt héten a világ 
túlsó felén rendezett speci-
ális olimpián vett részt Los 
Angelesben, egészen kivá-
ló eredményekkel. Három 
érmet ígért – annyi is lett. 

n 20. oldal

Aki szomjas,  
egyen dinnyét!
Édes íze ellenére 100 
grammban legfeljebb 20–
40 kalória van, tehát fogyó-
kúrázáshoz is kitűnő. Tele 
van ásványi anyagokkal, és 
még finom is. 

n 22. oldal

Ádám Szabina szólót énekelt, Munkácsi Ráhel a kórusvezetővel citerázott is

Érd hírét viszik a bukovinai székelyek 

Az érdiek is részt vettek azon a hagyományos nemzetközi kulturális találkozón, amelyen a Bukovinából elszármazott székelyek találkoznak 
minden évben. A nagyszabású rendezvényre idén is Bonyhádon került sor a napokban, városunkat pedig a Bukovinai Székely Népdalkör 
képviselte. Az Érdi Bukovinai Népdalkör tagjai a romániai hagyományőrzők közelében vonultak, és bár a beszélt nyelven nem, de a zene és 
a dalok „nyelvén” nagyon is megértették egymást. 8. oldal.
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Ugyanolyat olcsóbban, ugyanannyiért többet!

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

Tűzifát
a termelőtől!

Rönkbe
n,

kalodá
ban

vagy
hasítva
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

Kedves Olvasóink!

Az Érdi Újság  
következő száma  
augusztus 26-án 

jelenik meg.
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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
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A város a nagy hőségben sem áll le: dolgoznak 
gépek és az emberek, de a folyamatban lévő 
kivitelezések a lakosság részéről is több türelmet 
igényelnek. 

A csatornázás kiegészítő 
B programjának aktuális 
munkálatairól Simó Károly 
alpolgármester számolt be a 
közemúltban. Kifejtette: 
azok a lakosok, akik ebben a 
programban kapnak csator
nabekötést, augusztus köze
pétől számíthatnak a bekö
tések üzembe helyezési eljá
rására, így augusztus végé
re megkaphatják a rákötési 
engedélyt. Ez többek között 
a Liliom és a Mérnök utca, a 
Fehérvári és a Bajcsy Zsi
linszky út, valamint a Diófa 
utca ingatlantulajdonosait 
érinti. Ez összesen 20 sza
kaszt foglal magában, így a 
kiegészítő programmal 
megvalósuló bekötések is 
maradéktalanul el tudják 
majd látni a funkciójukat: 
hamarosan itt is működik a 
szennyvízelvezetés – fűzte 
hozzá az alpolgármester, 
majd szólt a csatornázás B 
programjának keretében 
megépülő utakról is. 

Mint kiderült, az Eperfa, 
Cseresznyefa, Diófa utcák 
útvonalán megvalósult mun
kálatok immár abba a fázis

ba értek, hogy ott már hama
rosan visszaállhat a régi 
forgalmi rend, és legkésőbb 
a jövő hét elejétől a Volán
busz is a régi, megszokott 
útvonalon fog ismét közle
kedni, vagyis az Alsóerdő
sortól a Pincerét utcáig men
nek a járatok.

Ugyancsak e kiegészítő 
program keretében folynak 
még a munkálatok a Sárd ut
cában is. Most még tart az 
építkezés – mondta Simó Ká
roly –, de a későbbiekben tel
jesen helyreállítják majd az 
utat. Ne tévesszen meg sen
kit a jelenleg tapasztalható 
helyzet, mert ez csupán át
meneti állapot, mert a Sárd 
utcában megerősített útvo
nal épül majd.

Esővíz és nyomócső
Ugyancsak a B program

ban végzik el a Töhötöm utca 
problémás pontjánál, vala
mint a Diósdi és a Riminyáki 
úti csomópontnál azt a re
konstrukciót, amely meg
szünteti a nagy esőzések al
kalmával előforduló elönté

seket. Ezenkívül a Rákóczi 
utcában is elkezdik a mun
kálatokat a két vasút közötti 
szakaszon. Itt át kell fúrni a 
vasút alatt, hogy az ott lévő 
ingatlanokat is bekapcsol
hassák a csatornahálózat
ba. Szintén ebben a prog
ramban valósul meg azon 
nyomócső megépítése, amely 
a Karolina és a Teréz utcát 
érinti, ugyanis a Karolina 
meg az Ercsi út csomópont
tól kezdődően, legalább egy 
hónapig fognak dolgozni a 
kivitelezők, emiatt az ott la
kók és arra közlekedők tü
relmét kérte az alpolgár
mester, hangsúlyozva, hogy 
a nyomócső beépítésére min
denképpen szükség van, 
mert ez a Tárnok felől érke
ző szennyvízterhelést eny
híti. 

A csatornázás B program
jában pár utcában lesz még 
lehetőség útépítésre, így elő
készítés alatt áll az Ürmös 
utca és a Tárnoki út, vala
mint a Lőcsei és a Kolozsvári 
utca egyegy szakasza. Ezek 
már előrehaladott tervezési 
fázisban vannak. 

Mart aszfalt  
a zúzott kő helyett

Simó Károly a sajtótájé
koztatón kitért a mart aszfalt 
terítésének ütemére is. A ko
rábban zúzott kővel ellátott, 
poros utakat most ezzel az 
anyaggal borítják be. Ez nem 
más, mint az érdi utcákban 
korábban felmart aszfalt, 
amit ledaráltattak, és ezt te
rítik az utakra. Eddig renge
teg pozitív visszajelzés érke
zett az érintett lakosoktól, 
akik alapvetően örömmel fo
gadták az új anyagot – mond

ta az alpolgármester – Ez 
még ugyan nem végleges 
megoldás, de a mart aszfalt 
sokkal jobb minőségű, mint a 
zúzott kő, ráadásul nem fog 
pár hét vagy pár hónap alatt 
tönkremenni. Nem is porzik 
úgy, mint a zúzott kő, és kom
fortosabb közlekedést bizto
sít az ott lakók számára. Ed
dig körülbelül 12 kilométer

nyi utcaszakaszt sikerült ez
zel az anyaggal javítani, de 
mint mondta, folyamatosan 
keresik a lehetőséget, hogy a 
többi, zúzott kővel ellátott ut
cát is feljavíthassák mart 
aszfalttal. Annál is inkább, 
mert a lakosság is elégedett 
ezzel az átmeneti megoldás
sal, amíg nincs forrás aszfal
tozásra. n BÁLINT EDIT 

Útépítések is zajlanak a csatornázási  
program befejező szakaszában 

A város dolgozik

Ófalusi óvoda – újragondolva
Új járda, ékes folyosó, rendezett konyha várja a nebuló

kat: megújult az Ófalusi óvoda. Mint ismert, a Kincses 
Óvoda Ófalusi Tagóvodája egy meglehetősen régi épület
ben működik, amelynek újjáépítésére egyelőre nincs lehe
tőség, de az önkormányzat igyekszik megoldani a legége
tőbb problémákat, hogy az oda járó kicsinyek és az ott 
dolgozók komfortérzetét javítsa. Tavaly – a hősi emlékmű 
és a szoborpark kialakítása következtében – ugyan jóval 
kisebb lett az óvoda kertje, de cserébe teljesen új, korszerű 
játszóteret kaptak a csöppségek. Az idén pedig befejezték 
az Európai Unió szabványainak megfelelő „homokfogó” 
megépítését is. Erre azért volt szükség, hogy a csúszda 
végén mindig megfelelő mennyiségű homokra huppan
hassanak az apróságok. Ám nem ez volt a legfontosabb 
felújítás ebben az intézményben, ugyanis a napokban, a 
nyári szünetben, óriási por szállt fel, amit ezúttal nem a 
gyermekek okoztak, és még építési törmelékkel is megtelt 
az óvodaépület folyosója. A tönkrement padlózatot törték 
fel a munkások, hogy szép új csempére cseréljék a meg
rongálódott, egyenetlen aljzatot – tudtuk meg Antunovits 
Antaltól (Fidesz–KDNP), a választókerület önkormány
zati képviselőjétől, aki arról is beszámolt, hogy az épület 
előtti járdaszakasz is díszburkolatot kapott, így nemcsak 
megújult, hanem harmóniába is került az óvoda melletti 
kis parkkal. Hamarosan egy padot is elhelyeznek a busz
megállóban, amit az ott lakók régebb óta hiányoltak. Ez
zel együtt az intézmény konyhájában is elvégezték a kar
bantartási munkálatokat. Sietni kell – fűzte hozzá a kép
viselő –, mert augusztus 20a után már újra megnyitja 
kapuit az Ófalusi Óvoda, el kell készülniük a felújítással, 
mielőtt megérkeznek az apróságok. Itt egyébként koráb
ban az óvónők vezetésével, az óvodakertet is nagyszerűen 
rendbe tették a gyerekek. Virágokat, bokrokat ültettek, és 
folyamatosan rendezik, szépítik. A növények és a fű locso
lását pedig a kerti kútból oldják meg, így takarékoskod
nak a vízszámlával.  n BE   

...és utána

Előtte...
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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
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A város a nagy hőségben sem áll le: dolgoznak 
gépek és az emberek, de a folyamatban lévő 
kivitelezések a lakosság részéről is több türelmet 
igényelnek. 

A csatornázás kiegészítő 
B programjának aktuális 
munkálatairól Simó Károly 
alpolgármester számolt be a 
közemúltban. Kifejtette: 
azok a lakosok, akik ebben a 
programban kapnak csator
nabekötést, augusztus köze
pétől számíthatnak a bekö
tések üzembe helyezési eljá
rására, így augusztus végé
re megkaphatják a rákötési 
engedélyt. Ez többek között 
a Liliom és a Mérnök utca, a 
Fehérvári és a Bajcsy Zsi
linszky út, valamint a Diófa 
utca ingatlantulajdonosait 
érinti. Ez összesen 20 sza
kaszt foglal magában, így a 
kiegészítő programmal 
megvalósuló bekötések is 
maradéktalanul el tudják 
majd látni a funkciójukat: 
hamarosan itt is működik a 
szennyvízelvezetés – fűzte 
hozzá az alpolgármester, 
majd szólt a csatornázás B 
programjának keretében 
megépülő utakról is. 

Mint kiderült, az Eperfa, 
Cseresznyefa, Diófa utcák 
útvonalán megvalósult mun
kálatok immár abba a fázis

ba értek, hogy ott már hama
rosan visszaállhat a régi 
forgalmi rend, és legkésőbb 
a jövő hét elejétől a Volán
busz is a régi, megszokott 
útvonalon fog ismét közle
kedni, vagyis az Alsóerdő
sortól a Pincerét utcáig men
nek a járatok.

Ugyancsak e kiegészítő 
program keretében folynak 
még a munkálatok a Sárd ut
cában is. Most még tart az 
építkezés – mondta Simó Ká
roly –, de a későbbiekben tel
jesen helyreállítják majd az 
utat. Ne tévesszen meg sen
kit a jelenleg tapasztalható 
helyzet, mert ez csupán át
meneti állapot, mert a Sárd 
utcában megerősített útvo
nal épül majd.

Esővíz és nyomócső
Ugyancsak a B program

ban végzik el a Töhötöm utca 
problémás pontjánál, vala
mint a Diósdi és a Riminyáki 
úti csomópontnál azt a re
konstrukciót, amely meg
szünteti a nagy esőzések al
kalmával előforduló elönté

seket. Ezenkívül a Rákóczi 
utcában is elkezdik a mun
kálatokat a két vasút közötti 
szakaszon. Itt át kell fúrni a 
vasút alatt, hogy az ott lévő 
ingatlanokat is bekapcsol
hassák a csatornahálózat
ba. Szintén ebben a prog
ramban valósul meg azon 
nyomócső megépítése, amely 
a Karolina és a Teréz utcát 
érinti, ugyanis a Karolina 
meg az Ercsi út csomópont
tól kezdődően, legalább egy 
hónapig fognak dolgozni a 
kivitelezők, emiatt az ott la
kók és arra közlekedők tü
relmét kérte az alpolgár
mester, hangsúlyozva, hogy 
a nyomócső beépítésére min
denképpen szükség van, 
mert ez a Tárnok felől érke
ző szennyvízterhelést eny
híti. 

A csatornázás B program
jában pár utcában lesz még 
lehetőség útépítésre, így elő
készítés alatt áll az Ürmös 
utca és a Tárnoki út, vala
mint a Lőcsei és a Kolozsvári 
utca egyegy szakasza. Ezek 
már előrehaladott tervezési 
fázisban vannak. 

Mart aszfalt  
a zúzott kő helyett

Simó Károly a sajtótájé
koztatón kitért a mart aszfalt 
terítésének ütemére is. A ko
rábban zúzott kővel ellátott, 
poros utakat most ezzel az 
anyaggal borítják be. Ez nem 
más, mint az érdi utcákban 
korábban felmart aszfalt, 
amit ledaráltattak, és ezt te
rítik az utakra. Eddig renge
teg pozitív visszajelzés érke
zett az érintett lakosoktól, 
akik alapvetően örömmel fo
gadták az új anyagot – mond

ta az alpolgármester – Ez 
még ugyan nem végleges 
megoldás, de a mart aszfalt 
sokkal jobb minőségű, mint a 
zúzott kő, ráadásul nem fog 
pár hét vagy pár hónap alatt 
tönkremenni. Nem is porzik 
úgy, mint a zúzott kő, és kom
fortosabb közlekedést bizto
sít az ott lakók számára. Ed
dig körülbelül 12 kilométer

nyi utcaszakaszt sikerült ez
zel az anyaggal javítani, de 
mint mondta, folyamatosan 
keresik a lehetőséget, hogy a 
többi, zúzott kővel ellátott ut
cát is feljavíthassák mart 
aszfalttal. Annál is inkább, 
mert a lakosság is elégedett 
ezzel az átmeneti megoldás
sal, amíg nincs forrás aszfal
tozásra. n BÁLINT EDIT 

Útépítések is zajlanak a csatornázási  
program befejező szakaszában 

A város dolgozik

Ófalusi óvoda – újragondolva
Új járda, ékes folyosó, rendezett konyha várja a nebuló

kat: megújult az Ófalusi óvoda. Mint ismert, a Kincses 
Óvoda Ófalusi Tagóvodája egy meglehetősen régi épület
ben működik, amelynek újjáépítésére egyelőre nincs lehe
tőség, de az önkormányzat igyekszik megoldani a legége
tőbb problémákat, hogy az oda járó kicsinyek és az ott 
dolgozók komfortérzetét javítsa. Tavaly – a hősi emlékmű 
és a szoborpark kialakítása következtében – ugyan jóval 
kisebb lett az óvoda kertje, de cserébe teljesen új, korszerű 
játszóteret kaptak a csöppségek. Az idén pedig befejezték 
az Európai Unió szabványainak megfelelő „homokfogó” 
megépítését is. Erre azért volt szükség, hogy a csúszda 
végén mindig megfelelő mennyiségű homokra huppan
hassanak az apróságok. Ám nem ez volt a legfontosabb 
felújítás ebben az intézményben, ugyanis a napokban, a 
nyári szünetben, óriási por szállt fel, amit ezúttal nem a 
gyermekek okoztak, és még építési törmelékkel is megtelt 
az óvodaépület folyosója. A tönkrement padlózatot törték 
fel a munkások, hogy szép új csempére cseréljék a meg
rongálódott, egyenetlen aljzatot – tudtuk meg Antunovits 
Antaltól (Fidesz–KDNP), a választókerület önkormány
zati képviselőjétől, aki arról is beszámolt, hogy az épület 
előtti járdaszakasz is díszburkolatot kapott, így nemcsak 
megújult, hanem harmóniába is került az óvoda melletti 
kis parkkal. Hamarosan egy padot is elhelyeznek a busz
megállóban, amit az ott lakók régebb óta hiányoltak. Ez
zel együtt az intézmény konyhájában is elvégezték a kar
bantartási munkálatokat. Sietni kell – fűzte hozzá a kép
viselő –, mert augusztus 20a után már újra megnyitja 
kapuit az Ófalusi Óvoda, el kell készülniük a felújítással, 
mielőtt megérkeznek az apróságok. Itt egyébként koráb
ban az óvónők vezetésével, az óvodakertet is nagyszerűen 
rendbe tették a gyerekek. Virágokat, bokrokat ültettek, és 
folyamatosan rendezik, szépítik. A növények és a fű locso
lását pedig a kerti kútból oldják meg, így takarékoskod
nak a vízszámlával.  n BE   

...és utána

Előtte...
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Érdi  Újság

Nem készült művésznek. Az érettségi után fogtechnikus mester lett. 
Amikor húsz évvel ezelőtt – pusztán tréfából, hogy a barátait meg-
viccelje – viaszból elkészített egy miniatűr széket, még nem sejtette, 
hogy ez a nap művészi pályafutásának kezdete lesz. Noha a miniatűr 
szobrászattal nem, de egyedi technikájával új műfajt hozott létre, amit 
ma már igen magas szinten művel, és munkái rengeteg érdeklődőt 
vonzanak. Ilka Gáborral beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Miért lett fogtechnikus?

– Talán azért, mert az át-
lagosnál kicsit jobb volt a 
kézügyességem, és a fog-
pótlás aprólékos és precíz 
munkát igényel. A 70-es 
években magasan kvalifi-
kált szakmának számított, 
kizárólag érettségi bizo-
nyítvánnyal lehetett erre a 
szakmára jelentkezni. Elég 
kitartó voltam, mert csak 
harmadszorra vettek fel, 
épp ezért annyira komolyan 
vettem a tanulást, hogy osz-
tá lyelsőként végeztem, 
majd öt év után a mester-

vizsgát is letettem, azóta is 
fogtechnikusként dolgozom 
Budapesten.

– Gondolt már arra, ha 
más lenne a hivatása, talán 
soha nem jutott volna eszé-
be miniatűr szobrokat ké-
szíteni? Nem lehet, hogy ez 
nem az ön kézügyessége, 
hanem a „sors keze” volt?     

– Nem tudom, de az tény, 
hogy a kisplasztikák anya-
gát valóban ennek a szak-
mának köszönhetem, és 
persze, kellett hozzá az a 
kézügyesség és precizitás 
is, ami a szakmával együtt 
jár. Bár a szobrok az emberi 

fogakhoz képest akár „mo-
numentálisnak” is mondha-
tók, hiszen ötször akkorák, 
a kiállításaimon mégis egé-
szen oda kell hajolni, közel 
kell kerülni hozzájuk, hogy 
látható legyen, mit ábrázol-
nak. A nagyobb méretű 
szobrok esetében ez pont 
fordítva van, azoktól el kell 
távolodnia a szemlélőnek, 
hogy „belelásson”. Az én 
munkáimnál meg épp a 
szemközelség a fontos. 
Néha szemüveg is kell, ha 
rosszul lát az ember.

– A szobrok apró mérete 
gyakran okoz meglepetést 
a látogatóknak? 

– Igen, észrevettem, hogy 
sokan meglepődnek, hiszen 
a meghívón szereplő fény-
képről nem derül ki, mekko-
ra az alkotás, ezért leg-
alább 30–35 centiméternyi 
kisplasztikára számítanak, 
aztán amikor megállnak a 
posztamens előtt, rájönnek, 
hogy egyre közelebb kell 
hajolni a szobraimhoz. 
Ezért is találtuk ki Garai 
János fotós barátommal, 
hogy készüljenek felnagyí-
tott fotók mindegyik mun-
kámról, így a kiállításokon 
ez a kép is segíti az érdeklő-
dőket az alkotás értelmezé-
sében. A nagyítás csaknem 
tizenötszöröse az eredeti-
nek, de az arányokat töké-
letesen megőrzi a fotót – és 
előtte persze a szobor is lát-
ható. 

A fényképeket sem egy-
szerű elkészíteni, rengeteg 
felvételből szoktuk kiválasz-
tani a legjobbat, mégis úgy 
vélem, a kettőből: a miniatű-
rök és a fotók együtteséből 

sikerült egy harmadik mű-
fajt létrehoznunk. Ez a kiál-
lítási forma – a kétdimenziós 
nagyítás és az eredeti, há-
romdimenziós kisplasztika 
– különleges vizuális él-
ményt ad a látogatóknak. A 
fotóknál ragaszkodom a fe-
kete-fehér technikához, 
mert jobban kihangsúlyoz-
zák a mondanivalót, hiszen a 
színek nem terelik más 
irányba a szemlélőt, hanem 
a szoborra összpontosít, ami 
eredetiben is szürkében, 
azaz ezüstben látható. 

– Eltelt néhány év, amíg 
eddig eljutott. Kezdetben 
akár egy kisebb dobozban is 
elfért a kiállítási anyag. 

– Igen, mert sokáig csak 
magát a tárgyat, a miniatűr 
szobrot állítottam ki. Aztán 
rájöttem, hogy sokkal job-
ban mutatnak az alkotások, 
ha egy megfelelő nagyságú 
márványkőre helyezem el 
őket, és végül ezt a mozzana-

Interjú Ilka Gáborral, a műfajteremtő érdi alkotóval

Legalább háromszázhatvan cseppből készül el egy műalkotás
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Érdi  Újság

Nem készült művésznek. Az érettségi után fogtechnikus mester lett. 
Amikor húsz évvel ezelőtt – pusztán tréfából, hogy a barátait meg-
viccelje – viaszból elkészített egy miniatűr széket, még nem sejtette, 
hogy ez a nap művészi pályafutásának kezdete lesz. Noha a miniatűr 
szobrászattal nem, de egyedi technikájával új műfajt hozott létre, amit 
ma már igen magas szinten művel, és munkái rengeteg érdeklődőt 
vonzanak. Ilka Gáborral beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Miért lett fogtechnikus?

– Talán azért, mert az át-
lagosnál kicsit jobb volt a 
kézügyességem, és a fog-
pótlás aprólékos és precíz 
munkát igényel. A 70-es 
években magasan kvalifi-
kált szakmának számított, 
kizárólag érettségi bizo-
nyítvánnyal lehetett erre a 
szakmára jelentkezni. Elég 
kitartó voltam, mert csak 
harmadszorra vettek fel, 
épp ezért annyira komolyan 
vettem a tanulást, hogy osz-
tá lyelsőként végeztem, 
majd öt év után a mester-

vizsgát is letettem, azóta is 
fogtechnikusként dolgozom 
Budapesten.

– Gondolt már arra, ha 
más lenne a hivatása, talán 
soha nem jutott volna eszé-
be miniatűr szobrokat ké-
szíteni? Nem lehet, hogy ez 
nem az ön kézügyessége, 
hanem a „sors keze” volt?     

– Nem tudom, de az tény, 
hogy a kisplasztikák anya-
gát valóban ennek a szak-
mának köszönhetem, és 
persze, kellett hozzá az a 
kézügyesség és precizitás 
is, ami a szakmával együtt 
jár. Bár a szobrok az emberi 

fogakhoz képest akár „mo-
numentálisnak” is mondha-
tók, hiszen ötször akkorák, 
a kiállításaimon mégis egé-
szen oda kell hajolni, közel 
kell kerülni hozzájuk, hogy 
látható legyen, mit ábrázol-
nak. A nagyobb méretű 
szobrok esetében ez pont 
fordítva van, azoktól el kell 
távolodnia a szemlélőnek, 
hogy „belelásson”. Az én 
munkáimnál meg épp a 
szemközelség a fontos. 
Néha szemüveg is kell, ha 
rosszul lát az ember.

– A szobrok apró mérete 
gyakran okoz meglepetést 
a látogatóknak? 

– Igen, észrevettem, hogy 
sokan meglepődnek, hiszen 
a meghívón szereplő fény-
képről nem derül ki, mekko-
ra az alkotás, ezért leg-
alább 30–35 centiméternyi 
kisplasztikára számítanak, 
aztán amikor megállnak a 
posztamens előtt, rájönnek, 
hogy egyre közelebb kell 
hajolni a szobraimhoz. 
Ezért is találtuk ki Garai 
János fotós barátommal, 
hogy készüljenek felnagyí-
tott fotók mindegyik mun-
kámról, így a kiállításokon 
ez a kép is segíti az érdeklő-
dőket az alkotás értelmezé-
sében. A nagyítás csaknem 
tizenötszöröse az eredeti-
nek, de az arányokat töké-
letesen megőrzi a fotót – és 
előtte persze a szobor is lát-
ható. 

A fényképeket sem egy-
szerű elkészíteni, rengeteg 
felvételből szoktuk kiválasz-
tani a legjobbat, mégis úgy 
vélem, a kettőből: a miniatű-
rök és a fotók együtteséből 

sikerült egy harmadik mű-
fajt létrehoznunk. Ez a kiál-
lítási forma – a kétdimenziós 
nagyítás és az eredeti, há-
romdimenziós kisplasztika 
– különleges vizuális él-
ményt ad a látogatóknak. A 
fotóknál ragaszkodom a fe-
kete-fehér technikához, 
mert jobban kihangsúlyoz-
zák a mondanivalót, hiszen a 
színek nem terelik más 
irányba a szemlélőt, hanem 
a szoborra összpontosít, ami 
eredetiben is szürkében, 
azaz ezüstben látható. 

– Eltelt néhány év, amíg 
eddig eljutott. Kezdetben 
akár egy kisebb dobozban is 
elfért a kiállítási anyag. 

– Igen, mert sokáig csak 
magát a tárgyat, a miniatűr 
szobrot állítottam ki. Aztán 
rájöttem, hogy sokkal job-
ban mutatnak az alkotások, 
ha egy megfelelő nagyságú 
márványkőre helyezem el 
őket, és végül ezt a mozzana-
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tot fokoztam a felnagyított 
fotókkal. Lényeges organi-
kus fejlődésen ment keresz-
tül az egész folyamat. Sőt, 
ma már az új alkotásomról 
készülő fotó legalább akkora 
izgalmat tud okozni, mint 
maga a szobor elkészítése, 
mert általa tulajdonképpen 
egy „másik műalkotás” is 
megszületik számomra.

– Annál is inkább, mert az 
első nagyítások, nem kis 
meglepetésre, valódi „arco-
kat”, sőt, az azokon tükröző-
dő érzelmeket is megmutat-
tak. Holott figuráinak feje 
alig nagyobb a gombostű 
fejénél. Mivel magyarázha-
tó ez?

– Egy színes díszgombos-
tű nagyságát kell elképzelni, 
amelyen valóban nehéz len-
ne bármilyen érzelmet, arc-
kifejezést ábrázolni, bár 
akadnak azért olyan szobra-
im is, amelyeknek valóságos 
arcuk van, de azokon ezt di-
rekt fontosnak tartottam ki-
emelni. De általában „arc 
nélküliek” az alkotások, fő-
ként a mondanivaló miatt. A 
szemlélő figyelmét tudato-
san másfelé, az adott alkotás 
lényegére szeretném irányí-
tani. Ennek dacára, egy 
ilyen „arctalan” munka fotó-
jának kinagyítása következ-
tében felfedeztünk, hogy 
mégis van orra, szeme, füle, 
szája… Rendkívüli élmény 
volt számomra, hogy egy mo-
solygó arc nézett vissza rám 
a fotóról. Noha számomra az 
alkotás kizárólag magányos 
tevékenység, és csak teljes 
magányban tudok alkotni, 
mégis mindig van egy olyan 

érzésem, hogy nem vagyok 
egyedül, mert a Jóisten fogja 
és vezeti a kezem. Én ezzel 
magyarázom azt a mosolygó 
arcot… 

Alapvetően a hajnali órák-
ban szoktam a fogtechnikai 
laborban dolgozni, és ilyen-
kor – a teljes csöndben, józa-
nul, mintegy „hajnali ré-
szegségben” – különleges 
„révületben” vagyok, és egy 
megfoghatatlan, örömmel 
teli izgalom vesz rajtam 
erőt, ami által létrejönnek 
ezek a szobrok. Nekem az 
alkotás valójában három-
szor okoz boldogságot. Elő-
ször, amikor rátalálok a 
gondolatra és megfogalma-
zódik bennem a téma. A má-

sodik örömöm az alkotás fo-
lyamata, amit mindig boldo-
gan csinálok végig, és végül 
akkor ujjongok igazán, ami-
kor a kész művek látványát, 
üzeneteit egy-egy kiállítás 
alkalmával másokkal is 
megoszthatom. 

Egyébként korántsem va-
gyok magányos ember, a mi-
niatűr szobrászat az egyet-
len magányos tevékenysé-
gem, mert úgy érzem, csak 
ekkor vagyok képes megér-
teni és engedelmeskedni Is-
ten szelíd vezetésének, ami-
kor alkotás közben fogja a 
kezemet.

– A miniatűr szobrászatra 
viszont épp a baráti társasá-
ga inspirálta, hiszen nem tit-
kolta sohasem, hogy tulaj-
donképpen tréfából született 
meg az „első zsenge”, ami 
egy parányi tonettszék volt. 
Korábban meg sem fordult a 
fejében, hogy alkosson?

– Nem. Egyáltalán nem ké-
szültem művésznek, elége-
dett voltam a szakmámmal, 
mígnem egy baráti összejö-
vetel előtt kitaláltam, azzal 
fogom ugratni a társaságot, 
hogy hosszú percekig képes 
leszek a fejemen egy széket 
egyensúlyozni. 1994-ben erre 
a célra készítettem el viasz-
ból azt a pici tonettszéket 
amivel a tréfa remekül sike-
rült, hisz könnyű volt a feje-
men tartani, de ezzel együtt 
a parányi tárgy is nagy tet-
szést váltott ki a társaságból, 
és többen is biztattak, készít-
sek még hasonlókat. Hat év 
telt el így csendes alkotás-
ban, főként ajándékba adtam 
a munkákat. mígnem az iker-
testvérem, Erzsébet beadta 
egyik alkotásomat egy művé-
szeti pályázatra, amelyen 
végül országos díjat nyertem, 
sőt egy neves művészettörté-
nészünk úgy fogalmazott: „új 
műfaj teremtődött”. Így tör-
tént, hogy 2000-től már bá-
torságot szereztem ahhoz, 
hogy a nagyközönség elé is 
kilépjek a munkáimmal. 

Közös és önálló kiállításo-
kon vettem részt. Így kezdő-
dött, de ma már meggyőződé-
sem, hogy Isten mellettem 
állt, és segítette, és ma is tá-
mogatja az utamat. Nagysze-
rű érzés volt számomra, hogy 
létező, valóságos anyagokból 
sikerült létrehoznom valami 
újat, olyat, ami még előttem 
senki másnak nem jutott 
eszébe. Boldog vagyok, ami-
kor egy-egy idea megtalál, és 
ezt képes vagyok a magam 
eszközeivel megteremteni. 

Mi mindannyian, a Minden-
ható által teremtett világban 
is képesek vagyunk a terem-
tésre. Ezt egy alkotásomban 
is megmutattam. Egy stilizált 
gömbön, a teremtett világon 
belül ott van az ember, aki ép-
pen egy kisebb gömböt mutat 
fel – azt, amit ő maga hozott 
létre. Hiszem, hogy az előde-
ink által létrehozott műalko-
tásokból tanulva, azokat to-
vábbgondolva, magunk is ké-
pesek vagyunk újabbakat lét-

rehozni! Szerencsésnek ér-
zem magam, hogy egy hely-
ben ülve elkészíthetem a 
szobrokat, majd azok útra 
kelnek, sokfelé eljutnak. Sike-
rült már az ország számos 
pontján kiállítanom, de annak 
is nagyon örülök, hogy külföl-
dön: Rómában, Párizsban, 
Németországban is megmu-
tathattam a kisplasztikáimat. 

– Miért fontos odafigyelni a 
szobrok címére?

– Azért, mert a szobor min-
dig valóságos látvány, csu-
pán a címével próbálhatok 
sugalmazni, továbbgondo-
lásra alkalmat adni. A mű 
címe ad lehetőséget a szemlé-
lőnek arra, hogy megvizsgál-
ja és magában is értékelje a 
kompozíciót. Persze, az sem 
baj, ha épp ellentétes véle-
ményt fogalmaz meg az 
enyémmel szemben, hiszen a 
műalkotás erre is lehetősé-
get ad. Mindenesetre, olyan 
szimbolikával dolgozom, 
amely a címmel együtt el tud-
ja vinni a szemlélőt addig, 
hogy elrugaszkodjon a pusz-
ta látvány valóságától, és azt 
is érzékelje, ami mögötte van. 

– Alkotásai az élet, az em-
beri lét minden területét érin-
tik, többek között a férfi és nő 
kapcsolatát, vagy barátsá-
got, az ember küzdelmeit, a 
sikert vagy a kudarcot – és 
hosszasan sorolhatnánk 
még. Hívőként a szakralitás is 
gyakran érdekli? 

– Igen. A Szelídítő című 
kisplasztikám középpontjá-
ban Isten áll, aki, bár egy 
ostorszerű eszköz van a ke-
zében, nem sújt le vele, mint 
az idomár az oroszlánokra, 
hogy átugorjanak a tüzes 
karikán, és nem is csattog-
tatja, hogy félelmet keltsen 
bennünk, és ezért engedel-
meskedjenek, hanem szelí-
den irányt mutat, hogy a he-
lyes úton maradjunk. A csi-
gák pedig mi vagyunk, em-
berek, akiket a földre tett 
karikán, csupán kis aka-
dályt állítva terelget a Te-
remtő. Ezt én egész eddigi 
életemben megtapasztal-
tam, ezért lett belőle műal-
kotás.

– Nem beszéltünk még egy 
igen lényeges „apróságról”, 
nevezetesen, hogy ezek a pa-
rányi kompozíciók cseppről-
cseppre épülnek fel, olyanok-
ból, amelyek kisebbek a 
könny- és esőcseppnél, így 
egy-egy kisplasztikához 
több száz viaszcseppre van 
szükség. Említette, hogy már 
korán megmutatkozott a 
kézügyessége és precizitása, 
ennek ellenére úgy vélem, 
hogy amit ön művel, az nem-
csak művészet, hanem igazi 
türelemjáték is.

– Magam is kíváncsi vol-
tam rá, ezért egyszer meg-
számoltam: egy átlagos szo-
bor csaknem 360 cseppből 
készül el. Egy forrasztópáka 
segítségével építem egymás-
ra a felolvasztott viaszcsep-
peket, közben ráfújok, hogy 
megszilárduljon. Mindegyik 
mű egyszeri és megismétel-
hetetlen. Ha meleg van, job-
ban kell hűteni, fújni, mert 
elhajol. Nem sok lehetőség 
van a javításra, ezért amikor 
hozzálátok, mindig tudnom 
kell előre, mit szeretnék ké-
szíteni, de ezzel nincs gond, 
mert a gondolat, ami hajna-
lok hajnalán alkotásra inspi-
rál, már rég megfogalmazó-
dott a fejemben és a lelkem-
ben, már csak fel kell építeni 
– cseppről-cseppre.

Interjú Ilka Gáborral, a műfajteremtő érdi alkotóval

Legalább háromszázhatvan cseppből készül el egy műalkotás
Ilka Gábor 1956. március 24-én született Érden, azóta is itt 
él. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 
Budapesten, a fogtechnikusi képzőben folytatta tanulmá-
nyait és mestervizsgát tett. 1994-ben készítette el első kis-
plasztikáját viaszból, majd hat évig folytatott tanulmányo-
kat, próbálgatta a saját határait, és 2000-től a nagyközön-
ségnek is bemutatkozott alkotásaival. Többek között Érden, 
Budapesten, Tatán, Pécsett, Komlón, Kiskunhalason és még 
számos hazai nagyvárosban voltak láthatók miniatűr szob-
rai, pár éve pedig külföldön, Rómában, Párizsban, Németor-
szágban és Erdélyben is voltak kiállításai. Munkáiból – mére-
tüknél fogva – bárhol, bármikor rendezhető akár villámkiál-
lítás is, utóbbira többször volt már példa Érden.

„A csigák pedig mi vagyunk, emberek, akiket a földre tett karikán, 
csupán kis akadályt állítva terelget a Teremtő”

Az átlagosnál kicsit jobb volt a kézügyességem, a fogpótlás aprólé-
kos és precíz munkát igényel – mondja szerényen a művész
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Népes családok, szülők 
és gyermekeik együtt, 
összesen csaknem 
félszázan nyaralhattak 
a múlt héten a Balaton-
nál az érdi önkormány-
zat támogatásával.

 Nemcsak a balatonszár-
szói szállást, hanem az ét-
keztetésüket és az utazási 
költségeket is átvállalta a 
város, így a nagycsaládosok 
teljesen ingyen tölthettek el 
egy nagyszerű, forró hetet a 
vízparton, élvezve a Balaton 
hűsítő vizében való felfrissü-
lést és felhőtlen pihenést – 
jelentette be a jó hírt T. Mé-
száros András polgármes-
ter a múlt héten, a szokásos 
szerda délelőtti sajtótájékoz-
tatóján, amelyen többek kö-
zött az M7-es érdi csomó-
pontja átépítésének aktuális 
munkálatairól, valamint a 
csatornázás B programjáról 
is beszámoltak. Előtte még a 
polgármester külön gratu-
lált Demeter Juditnak, a fi-

atal érdi versenyzőnek, aki 
pár nappal korábban a Los 
Angeles-i speciális olimpián 
az egyéni tollaslabda szám-
ban aranyérmet nyert (erről 
részletesen beszámolunk la-
punk 20. oldalán!). 

Enyhítik a forgalom-
korlátozásokat 

Az M7-es új csomópontjá-
nak építését érintő hírekről 
Horváth Szulimán Tibor, a 
Építési- és Városüzemelteté-
si Iroda vezetője számolt be 
a sajtótájékoztatón. Közölte, 
már egy hónapja folynak a 
munkálatok, amelyek ki-
sebb-nagyobb forgalmi vál-
tozásokat okoznak ugyan a 
város közlekedésében, de 
mindenképpen az a cél, hogy 
minél kisebb mértékben za-
varják az arra haladók for-
galmát. Mindenekelőtt azt a 
két legfontosabb változást 
említette, amit több hónapon 

keresztül kell elfogadnunk: 
ezek egyike az autópálya 
Balaton irányába a felhajtó 
és a Balaton irányából a le-
hajtó ágának lezárása. Ehe-
lyett a tárnoki fel- és lehajtót 
javasolják igénybe venni, 
amire a városon belül is ki-
helyezett, sárga útirányjelző 
táblák is figyelmeztetik a 
járművezetőket. 

A másik fontos forgalmi 
változás az Iparos út és az 
M7 autópálya közötti sza-
kasz lehajtó ágainak 
egyirányú sítása, ami miatt 
Parkváros megközelítése is 
megváltozik. A városköz-
pontból keleti irányban a Tö-
rökbálinti, Szövő és a Kövező 
utcán keresztül, nyugati 

irányban pedig a Sóskúti, 
Aknász utcán keresztül le-
hetséges. Ezeken és a He-
gesztő utca egyirányú-
sításán és az Aszfaltozó utca 
egy szakaszának lezárásán 
kívül, ha kisebb útszűkület-
tel is, de az autók kétirányú 
forgalma biztosított lesz – tá-
jékoztatott az irodavezető. A 
gyalogos közlekedésről szól-
va hozzátette: jelenleg több 
helyen is folynak közműki-
váltási munkálatok, amelyek 
miatt a gyalogosok közleke-
dését is a megszokottól más 
irányba terelik, de, bár ese-
tenként szűkebb járdaszaka-
szon kell haladniuk, a közle-
kedés nem lehetetlen. Ugyan-
csak a gyalogosokat érinti a 
Kádár utca előtti buszmegál-
ló áthelyezése is, ami szer-
dán délelőtt meg is történt, 
így az az M7 autópálya irá-
nyába mintegy 40 méterrel 
távolabb került. Erre azért 
volt szükség, mert a csomó-
pontban útátvágási munká-
latokat kezdenek, ami a Bem 
téri eddigi parkolót is érinti 
majd, de itt is biztosítják az 
autók kétirányú haladását. 

Végül Horváth Szulimán 
Tibor kiemelte: arra kérik a 
lakosságot, hogy az építke-
zés területén és a környéken 
mindenképpen körültekintő-
en és türelmesebben közle-
kedjenek, valamint a kelle-
metlenségek és a váratlan 
helyzetek elkerülése érdeké-
ben folyamatosan figyeljék a 
médiában megjelenő, a for-
galmi rend változásáról szó-
ló híreket!

n BE
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Kisebb kellemetlenségekkel, de biztosított Parkvárosban a közlekedés

Nagycsaládosok nyaralnak az önkormányzat támogatásával

Naponta más és más munkálatok zajlanak. Nagyon körültekintően közlekedjenek!

Az autópályának a Balaton felé, illetve az onnan érkező forgalmát lezárják 
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Népes családok, szülők 
és gyermekeik együtt, 
összesen csaknem 
félszázan nyaralhattak 
a múlt héten a Balaton-
nál az érdi önkormány-
zat támogatásával.

 Nemcsak a balatonszár-
szói szállást, hanem az ét-
keztetésüket és az utazási 
költségeket is átvállalta a 
város, így a nagycsaládosok 
teljesen ingyen tölthettek el 
egy nagyszerű, forró hetet a 
vízparton, élvezve a Balaton 
hűsítő vizében való felfrissü-
lést és felhőtlen pihenést – 
jelentette be a jó hírt T. Mé-
száros András polgármes-
ter a múlt héten, a szokásos 
szerda délelőtti sajtótájékoz-
tatóján, amelyen többek kö-
zött az M7-es érdi csomó-
pontja átépítésének aktuális 
munkálatairól, valamint a 
csatornázás B programjáról 
is beszámoltak. Előtte még a 
polgármester külön gratu-
lált Demeter Juditnak, a fi-

atal érdi versenyzőnek, aki 
pár nappal korábban a Los 
Angeles-i speciális olimpián 
az egyéni tollaslabda szám-
ban aranyérmet nyert (erről 
részletesen beszámolunk la-
punk 20. oldalán!). 

Enyhítik a forgalom-
korlátozásokat 

Az M7-es új csomópontjá-
nak építését érintő hírekről 
Horváth Szulimán Tibor, a 
Építési- és Városüzemelteté-
si Iroda vezetője számolt be 
a sajtótájékoztatón. Közölte, 
már egy hónapja folynak a 
munkálatok, amelyek ki-
sebb-nagyobb forgalmi vál-
tozásokat okoznak ugyan a 
város közlekedésében, de 
mindenképpen az a cél, hogy 
minél kisebb mértékben za-
varják az arra haladók for-
galmát. Mindenekelőtt azt a 
két legfontosabb változást 
említette, amit több hónapon 

keresztül kell elfogadnunk: 
ezek egyike az autópálya 
Balaton irányába a felhajtó 
és a Balaton irányából a le-
hajtó ágának lezárása. Ehe-
lyett a tárnoki fel- és lehajtót 
javasolják igénybe venni, 
amire a városon belül is ki-
helyezett, sárga útirányjelző 
táblák is figyelmeztetik a 
járművezetőket. 

A másik fontos forgalmi 
változás az Iparos út és az 
M7 autópálya közötti sza-
kasz lehajtó ágainak 
egyirányú sítása, ami miatt 
Parkváros megközelítése is 
megváltozik. A városköz-
pontból keleti irányban a Tö-
rökbálinti, Szövő és a Kövező 
utcán keresztül, nyugati 

irányban pedig a Sóskúti, 
Aknász utcán keresztül le-
hetséges. Ezeken és a He-
gesztő utca egyirányú-
sításán és az Aszfaltozó utca 
egy szakaszának lezárásán 
kívül, ha kisebb útszűkület-
tel is, de az autók kétirányú 
forgalma biztosított lesz – tá-
jékoztatott az irodavezető. A 
gyalogos közlekedésről szól-
va hozzátette: jelenleg több 
helyen is folynak közműki-
váltási munkálatok, amelyek 
miatt a gyalogosok közleke-
dését is a megszokottól más 
irányba terelik, de, bár ese-
tenként szűkebb járdaszaka-
szon kell haladniuk, a közle-
kedés nem lehetetlen. Ugyan-
csak a gyalogosokat érinti a 
Kádár utca előtti buszmegál-
ló áthelyezése is, ami szer-
dán délelőtt meg is történt, 
így az az M7 autópálya irá-
nyába mintegy 40 méterrel 
távolabb került. Erre azért 
volt szükség, mert a csomó-
pontban útátvágási munká-
latokat kezdenek, ami a Bem 
téri eddigi parkolót is érinti 
majd, de itt is biztosítják az 
autók kétirányú haladását. 

Végül Horváth Szulimán 
Tibor kiemelte: arra kérik a 
lakosságot, hogy az építke-
zés területén és a környéken 
mindenképpen körültekintő-
en és türelmesebben közle-
kedjenek, valamint a kelle-
metlenségek és a váratlan 
helyzetek elkerülése érdeké-
ben folyamatosan figyeljék a 
médiában megjelenő, a for-
galmi rend változásáról szó-
ló híreket!
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Az ország gazdasági helyze-
tének értékelésével kezdte szo-
kásos, havonta egyszer megtar-
tott érdi sajtótájékoztatóját 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP), az 1. számú választóke-
rület országgyűlési képviselője, 
energetikai államtitkár. Beszá-
molt a törvényhozás legfrissebb 
döntéseiről, szót ejtett az illegá-
lis bevándorlásról, végül pedig a 
helyi ügyekről beszélt.

A legutóbbi gazdasági muta-
tók is igazolják, hogy a reformok 
meghozták a várt eredményt, 
így az idén 2,6 százalékos növe-
kedésre számítanak, noha ez az 
érték jelenleg 3,5 százalékos. A 
kohéziós alap lehívásával azon-
ban ez év végére csökkenni fog, 
viszont az államháztartási hi-
ány továbbra is 3 százalék alatt 
marad, várhatóan 2 százalék 
lesz – sorolta a kedvező gazda-
sági adatokat az augusztus 6-án 
megtartott érdi sajtótájékozta-
tóján Aradszki András államtit-
kár. Hozzátette: folytatódik az 
államadósság csökkentése is, 
amit nemcsak, hogy 73,3 száza-
lék alá szorítottak, de talán en-
nél is fontosabb, hogy az állam-

adósság szerkezete is lényege-
sen megváltozott: nagymérték-
ben csökkent a devizaadósság-
állomány aránya és nőtt a forin-
té. Ezáltal pedig a magyar gaz-
daság kitettsége is jelen-
tősen csökkent, ami biz-
tosítja a gazdasági stabi-
litást és lehetővé teszi a 
reálbérek erősödését. A 
politikus kiemelte: jövőre 
145 milliárd adóforint 
maradhat az emberek-
nél, azáltal, hogy egy szá-
zalékkal csökken az szja, 
valamint jóval kevesebb 
lesz a sertéshús áfája is. 
Ráadásul a vasárnapi 
boltzár ellenére jelentő-
sen nőtt a kiskereskedők 
forgalma, sőt a kereske-
delemben foglalkoztatottak szá-
ma sem csökkent, hanem idén 
1300-zal többen dolgoznak eb-
ben az ágazatban, mint tavaly. A 
magyar gazdaság jó állapotára 
utal még, hogy a munkanélküli-
ségi ráta is 7 százalék alá csök-
kent, amire hosszú évek óta nem 
volt példa. Aradszki András úgy 
vélte, hogy a KDNP javaslatára 
nemrégen elfogadott családi 

csődvédelmi törvény azoknak 
segíthet, akiknek ez az állami 
támogatás az egyetlen esélyük 
arra, hogy ne veszítsék el a fede-
let a fejük felől. Úgy fogalmazott: 

a devizahitelesek megsegítésé-
nek lezárása ez a törvény, amely 
a legnehezebb helyzetben lévő 
adósoknak kínál mentőövet. 

Az államtitkár arról is be-
szélt, hogy a naponta nagy 
számban érkező menekültára-
dat miatt az Országgyűlésben 
fontos volt újraértékelni a biz-
tonságos állam fogalmát. Ahol 
nincs háborús veszély, nincs 

faji vagy vallási okokból való 
üldözés, oda visszaküldhetők 
azok, akik illegálisan léptek be 
az országba. A magyar állam 
– tette hozzá a politikus – fele-

lős önmagáért, ezért 
fontos, hogy a belső biz-
tonságot meg tudja vé-
deni. Nem tudni, hogy a 
menekültek között hány 
rossz szándékú ember 
jön be az országba. Ma-
gyarországot a Schen-
geni egyezmény is köte-
lezi a határvédelemre, 
„a határunk nem 
átjáróház” – fogalma-
zott. A keresztény em-
bernek felelőssége van 
ugyan az elesettekért, 
de ez nem járhat önfel-

adással. Úgy kell cselekedni, 
hogy ne veszélyeztessük nem-
zeti értékeinket, hagyomá-
nyunkat, jövőnket, és sok eset-
ben a kereszténységünket kell 
megvédenünk – fejtette ki a 
sajtótájékoztatón Aradszki 
András.  

A helyi ügyekre térve az ál-
lamtitkár üdvözölte a július ele-
jén létrejött, 40 milliárd forintos 

állami támogatásról szóló meg-
állapodást, hozzáfűzve, hogy ez 
egy hosszabb, 2006-ban elkez-
dődött folyamat eredménye. Úgy 
vélte, ez a megállapodás azért is 
előnyös a város számára, mert 
nem a kormány diktálta a felté-
teleket, hanem a 2006 óta a vá-
rosban készült fejlesztési tervek 
kerültek 3 csoportra bontva a 
miniszterelnök elé. Fontos, hogy 
ez az elképzelés előtérbe helyezi 
az ipari és gazdasági fejlesztést, 
hiszen a megfelelő gazdasági 
háttér megteremtésével – ilyen 
lenne az iparűzési adóbevételek 
jelentős növelése – megalapozza 
az intézményi, kulturális és tu-
risztikai fejlesztést is. A megál-
lapodás kapcsán számos rész-
letkérdésről folyamatosan kell 
majd tárgyalni, és a majdani 
beruházások rengeteg előkészí-
tési munkával járnak majd – 
mondta a képviselő, de szerinte 
már ebben az évben elkezdőd-
hetnek azok a fejlesztések, ame-
lyeknek köszönhetően 2019-re 
Érd végre olyan város lesz, ami-
lyet a döntéshozók és az itt élő 
emberek már régóta szeretné-
nek.  n Bálint Edit               

Korlátozzák a munkavégzést 
az autópályákon a hőség miatt

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium Közlekedéspoli-
tikáért Felelős Államtitkár-
sága az M3, M5 és M7 autó-
pályákon megkezdett vagy 
a közeljövőben indítani ter-
vezett munkálatok időbeli 
korlátozását rendelte el. 

Az intézkedést a tartós 
kánikula miatt életbe lépett, 
harmadfokú hőségriadó és 
az érintett szakaszok for-
galmának zavartalan lebo-
nyolítása indokolta. Tasó 
László közlekedéspolitiká-
ért felelős államtitkár az M7 
autópályán megkezdett 
munkákat a balatoni ide-
genforgalmi főszezon végé-
ig, augusztus 24-én 0 óráig 
leállíttatta. 

A Magyar Közút az Érj 
haza biztonságban! orszá-
gos program részeként az 
M3, M5 és M7 autópályák 
legforgalmasabb szakasza-
in, összesen 36 kilométeren 
végez el közlekedésbizton-
sági fejlesztéseket. Az ideig-
lenes forgalomkorlátozá-
sokkal járó beavatkozások 
(beton terelőfal és a hozzá 

kapcsolódó fényvédelem, 
acél szalagkorlát telepítése 
az elválasztósávban) ered-
ményeként jelentősen csök-
ken a pályaelhagyásos bal-
esetek száma, a frontális 
ütközések kockázata.

A kivitelezés idejének kor-
látozása, a munkálatok ké-
sőbbi megkezdése az építke-
zésen dolgozók egészségé-
nek védelmét szolgálja a 
tartós kánikulában, emel-
lett hozzájárul az agglome-
rációs forgalom zökkenő-
mentes, biztonságos lebo-
nyolításához is. A beruházá-
sok az érintett szakaszok 
mindegyikén még az idei 
évben befejeződnek.

Országos és helyi ügyekről is beszélt sajtótájékoztatóján Aradszki András államtitkár 

Már idén elkezdődhet a város negyvenmilliárdos fejlesztése

A képviselő szerint jövőre tovább javulnak a 
magyar gazdaság mutatói

ÜZLETÜNK MEGÚJULT!
Mostantól tágasabb üzlettérben, a megszokott szakértői
támogatással, mobil- és otthoni szolgáltatások széleskörű kínálatával
várunk a Budai út 20. szám alatti megújult üzletünkben.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9:00 – 18:00, szombat 9:00 – 13:00
Telefon: +36 30 288 6529
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Az érdiek is részt vettek azon a hagyományos 
nemzetközi kulturális találkozón, amelyen a Buko-
vinából elszármazott székelyek találkoznak min-
den évben. A nagyszabású rendezvényre idén 
is Bonyhádon került sor a napokban, városunkat 
pedig a Bukovinai Székely Népdalkör képviselte.

Az Érden élő bukovinai 
székelyek népdalköre is 
minden évben részt vesz a 
bonyhádi találkozón, ame-
lyen ebben az évben először 
Barta Viktória kórusvezető 
irányításával léptek fel. Óri-
ási élmény volt számára lát-
ni a székelyek sokaságát, 
akik nemcsak hazánkból, 
hanem Lengyelországból, 
Romániából és Szerbiából 
érkeztek, és csodálatos volt 
megélni, hogy máig ilyen so-
kan őrzik és ápolják őseik 
hagyományát – nyilatkozta 
lapunknak Barta Viktória. 
Mint elmesélte: a bonyhádi 
rendezvény egy hatalmas 
felvonulással kezdődött, 
amelyen mindegyik kulturá-
lis egyesület, kórus vagy 

tánccsoport énekelve, tán-
colva, muzsikálva mutatko-
zott be a nagyszámú érdek-
lődőnek. 

Az Érdi Bukovinai Nép-
dalkör tagjai a romániai ha-
gyományőrzők közelében 
vonultak, és bár a beszélt 
nyelven nem, de a zene és a 
dalok „nyelvén” nagyon is 
megértették egymást. A fel-
vonulás a felállított nagy-
színpadig tartott, ahol kez-
detét vette a műsor, amely-
ben saját produkcióikkal, 
népdalokkal, zenével, tánc-
cal léptek fel a találkozó 
résztvevői. Az érdiek ne-
gyedórás műsora – amely-
ben Ádám Szabina szólót 
énekelt, Munkácsi Ráhel 
pedig a kórusvezetővel 

együtt citerázott is – osztat-
lan sikert aratott a közön-
ség soraiban. Sőt, a fellépé-
süket követően Kóka Rozá-
lia, a Népművészet Mestere 
– aki az érdi népdalkörnek 
alapítója és több évtizedig 
vezetője volt – elismerését 
fejezte ki Barta Viktóriának 
a teljesítményéért. A kórus-
vezető elárulta, a kiváló 
szakember dicsérő szavai 
nagyon jólestek neki, mert 
ez azt is jelenti, hogy jó úton 
haladnak, sikerült megőriz-
ni és továbbvinni azt a ha-
gyományosan eredményes 
munkát, amit ez a kórus 
több mint három évtizede 
képvisel térségünkben, Vik-
tória pedig alig több mint 
egy éve vállalta el a népdal-
kör szakmai vezetését. Azt 
is mondta még: örült, hogy 
Érdről is velük utazott né-
hány lelkes kísérő, akiket 
érdekelt a találkozó, így kel-
lemes hangulatban telt az 
utazás, ami a kör tagjai szá-
mára nemcsak a megmutat-
kozást és a fellépést jelen-

tette, hanem egy kellemes, 
egész napos kirándulást is. 

Menet közben megálltak 
például Kakasdon, ahol 
megcsodálták a templomot, 
sétáltak egy kicsit a város-
ban. Mint kiderült, a közös 
utazásuk remek csapatépí-

tés is volt, hiszen így jobban 
megismerik egymást a kó-
rus tagjai. 

Szerencsére, mindig van-
nak kiváló hanggal megál-
dott, tehetséges fiatalok, 

akik szívesen csatlakoznak 
hozzájuk, így a közös kirán-
dulás is segítette a beillesz-
kedésüket – tudtuk meg Bar-
ta Viktóriától, aki azzal fe-
jezte be a beszélgetésünket, 
hogy a népdalkör a bonyhádi 
szereplése után már a legkö-

zelebbi fellépésre, az au-
gusztus 20-ai ünnepségre 
készül, amely aligha múlhat 
el városunkban a Bukovinai 
Székely Népdalkör részvéte-
le nélkül.  n Bálint Edit

Énekeltek, táncoltak és barátkoztak

Bonyhádon találkoztak a bukovinai székelyek

Augusztus 20-án is várják a hallgatóságot

A rövid nyári pihenő és a karbantartási mun-
kálatok befejezése után új kiállítással lepi meg 
művészetkedvelő közönségét az érdi Városi 
Galéria és a Szepes Gyula Művelődési Központ 
is. Nem egyedülálló eset városunkban, hogy 
egyszerre két tárlatmegnyitót is tartanak. A Vá-
rosi Galériában P. Boros Ilona grafikusművész, a 
Szepes Gyula Művelődési Központban Bálint 
Imre festőművész munkái lesznek láthatók 
augusztus 14-től.

P. Boros Ilona grafikus-
művész alkotásaival eddig 
csoportos tárlaton talál-
kozhatott az érdi közön-
ség. A grafikusművész 
1994 óta van jelen van a 
magyar kortárs képzőmű-
vészetben. Azóta számos 
csoportos és egyéni kiállí-
táson mutatkozott be nem-
csak Budapesten, hanem 
az ország számos nagyvá-
rosában is. 1998-tól tagja 
( jelenleg választmányi 
tagja is) a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egye-
sületének. Emellett aktí-
van részt vesz a művészeti 

közéletben. Alapítója és az 
1998-tól 2010-ig tartó idő-
szakban vezetője volt az 
Első Kör nevű, törökbálinti 
alkotóművész csoportnak. 
Ugyancsak alapítója és két 
évig elnöke is volt a 
Regioart Dél-Buda Kör-
nyéki Regionális Művésze-
ti Egyesületnek, és tagja 
még a Csepel Galéria 
Eg yesületnek; a közel-
múltban egy új művészcso-
port, az Asztal Társaság 
elindításában is tevéke-
nyen részt vett. Utóbbi tag-
jai városunkban is bemu-
tatkoztak munkáikkal. P. 

Boros Ilona a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Ti-
szakürtön született. 1986-
ban rajztanári diplomát 
szerezett a Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főisko-
lán, de – saját bevallása 
szerint – a művészetet ille-
tően a legtöbbet Bálványos 
Huba és Fischer Ernő 

A nyár több lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, művelődésre 

Két alkotó, két helyszín, két kiállítás – és rengeteg kép 

Bálint Imre táblaképeit a tudat alatti megélések, érzelmek, gondolatok, tapasz-
talatok hoznak felszínre

Varga-gyógy gomba
Elérhetőség: 0670/576-1688, vitapro2030@gmail.com

Nyitva tartás: H–P: 9–16 Szo: 9–12
Érd, budai út 11. Katalin Üzletház

Egyéni, személyre szabott
tanácsadás, részletes
információ személyesen
üzletünkben, telefonon,
illetve e-mailben.

26
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Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT

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

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

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

OsB akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu
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Az érdiek is részt vettek azon a hagyományos 
nemzetközi kulturális találkozón, amelyen a Buko-
vinából elszármazott székelyek találkoznak min-
den évben. A nagyszabású rendezvényre idén 
is Bonyhádon került sor a napokban, városunkat 
pedig a Bukovinai Székely Népdalkör képviselte.

Az Érden élő bukovinai 
székelyek népdalköre is 
minden évben részt vesz a 
bonyhádi találkozón, ame-
lyen ebben az évben először 
Barta Viktória kórusvezető 
irányításával léptek fel. Óri-
ási élmény volt számára lát-
ni a székelyek sokaságát, 
akik nemcsak hazánkból, 
hanem Lengyelországból, 
Romániából és Szerbiából 
érkeztek, és csodálatos volt 
megélni, hogy máig ilyen so-
kan őrzik és ápolják őseik 
hagyományát – nyilatkozta 
lapunknak Barta Viktória. 
Mint elmesélte: a bonyhádi 
rendezvény egy hatalmas 
felvonulással kezdődött, 
amelyen mindegyik kulturá-
lis egyesület, kórus vagy 

tánccsoport énekelve, tán-
colva, muzsikálva mutatko-
zott be a nagyszámú érdek-
lődőnek. 

Az Érdi Bukovinai Nép-
dalkör tagjai a romániai ha-
gyományőrzők közelében 
vonultak, és bár a beszélt 
nyelven nem, de a zene és a 
dalok „nyelvén” nagyon is 
megértették egymást. A fel-
vonulás a felállított nagy-
színpadig tartott, ahol kez-
detét vette a műsor, amely-
ben saját produkcióikkal, 
népdalokkal, zenével, tánc-
cal léptek fel a találkozó 
résztvevői. Az érdiek ne-
gyedórás műsora – amely-
ben Ádám Szabina szólót 
énekelt, Munkácsi Ráhel 
pedig a kórusvezetővel 

együtt citerázott is – osztat-
lan sikert aratott a közön-
ség soraiban. Sőt, a fellépé-
süket követően Kóka Rozá-
lia, a Népművészet Mestere 
– aki az érdi népdalkörnek 
alapítója és több évtizedig 
vezetője volt – elismerését 
fejezte ki Barta Viktóriának 
a teljesítményéért. A kórus-
vezető elárulta, a kiváló 
szakember dicsérő szavai 
nagyon jólestek neki, mert 
ez azt is jelenti, hogy jó úton 
haladnak, sikerült megőriz-
ni és továbbvinni azt a ha-
gyományosan eredményes 
munkát, amit ez a kórus 
több mint három évtizede 
képvisel térségünkben, Vik-
tória pedig alig több mint 
egy éve vállalta el a népdal-
kör szakmai vezetését. Azt 
is mondta még: örült, hogy 
Érdről is velük utazott né-
hány lelkes kísérő, akiket 
érdekelt a találkozó, így kel-
lemes hangulatban telt az 
utazás, ami a kör tagjai szá-
mára nemcsak a megmutat-
kozást és a fellépést jelen-

tette, hanem egy kellemes, 
egész napos kirándulást is. 

Menet közben megálltak 
például Kakasdon, ahol 
megcsodálták a templomot, 
sétáltak egy kicsit a város-
ban. Mint kiderült, a közös 
utazásuk remek csapatépí-

tés is volt, hiszen így jobban 
megismerik egymást a kó-
rus tagjai. 

Szerencsére, mindig van-
nak kiváló hanggal megál-
dott, tehetséges fiatalok, 

akik szívesen csatlakoznak 
hozzájuk, így a közös kirán-
dulás is segítette a beillesz-
kedésüket – tudtuk meg Bar-
ta Viktóriától, aki azzal fe-
jezte be a beszélgetésünket, 
hogy a népdalkör a bonyhádi 
szereplése után már a legkö-

zelebbi fellépésre, az au-
gusztus 20-ai ünnepségre 
készül, amely aligha múlhat 
el városunkban a Bukovinai 
Székely Népdalkör részvéte-
le nélkül.  n Bálint Edit

Énekeltek, táncoltak és barátkoztak

Bonyhádon találkoztak a bukovinai székelyek

Augusztus 20-án is várják a hallgatóságot

A rövid nyári pihenő és a karbantartási mun-
kálatok befejezése után új kiállítással lepi meg 
művészetkedvelő közönségét az érdi Városi 
Galéria és a Szepes Gyula Művelődési Központ 
is. Nem egyedülálló eset városunkban, hogy 
egyszerre két tárlatmegnyitót is tartanak. A Vá-
rosi Galériában P. Boros Ilona grafikusművész, a 
Szepes Gyula Művelődési Központban Bálint 
Imre festőművész munkái lesznek láthatók 
augusztus 14-től.

P. Boros Ilona grafikus-
művész alkotásaival eddig 
csoportos tárlaton talál-
kozhatott az érdi közön-
ség. A grafikusművész 
1994 óta van jelen van a 
magyar kortárs képzőmű-
vészetben. Azóta számos 
csoportos és egyéni kiállí-
táson mutatkozott be nem-
csak Budapesten, hanem 
az ország számos nagyvá-
rosában is. 1998-tól tagja 
( jelenleg választmányi 
tagja is) a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egye-
sületének. Emellett aktí-
van részt vesz a művészeti 

közéletben. Alapítója és az 
1998-tól 2010-ig tartó idő-
szakban vezetője volt az 
Első Kör nevű, törökbálinti 
alkotóművész csoportnak. 
Ugyancsak alapítója és két 
évig elnöke is volt a 
Regioart Dél-Buda Kör-
nyéki Regionális Művésze-
ti Egyesületnek, és tagja 
még a Csepel Galéria 
Eg yesületnek; a közel-
múltban egy új művészcso-
port, az Asztal Társaság 
elindításában is tevéke-
nyen részt vett. Utóbbi tag-
jai városunkban is bemu-
tatkoztak munkáikkal. P. 

Boros Ilona a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Ti-
szakürtön született. 1986-
ban rajztanári diplomát 
szerezett a Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főisko-
lán, de – saját bevallása 
szerint – a művészetet ille-
tően a legtöbbet Bálványos 
Huba és Fischer Ernő 

A nyár több lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, művelődésre 

Két alkotó, két helyszín, két kiállítás – és rengeteg kép 

Bálint Imre táblaképeit a tudat alatti megélések, érzelmek, gondolatok, tapasz-
talatok hoznak felszínre

Varga-gyógy gomba
Elérhetőség: 0670/576-1688, vitapro2030@gmail.com

Nyitva tartás: H–P: 9–16 Szo: 9–12
Érd, budai út 11. Katalin Üzletház

Egyéni, személyre szabott
tanácsadás, részletes
információ személyesen
üzletünkben, telefonon,
illetve e-mailben.
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az árak a 27% áfát tartalmazzák! az akció a készlett erejéig tart!
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2.490 Ft
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szakköreiben tanult. Első-
sorban egyedi grafikákat 
készít, de érdekelik a kü-
lönböző anyagokban rejlő 
lehetőségek is, ezért szíve-
sen foglalkozik különböző 
– elsősorban papír – felüle-
tek létrehozásával, kombi-
nálásával. Alkotásaival 
folyamatosan részt vesz 

művészeti pályázatokon, 
és amikor lehetőség nyílik 
rá, országos és nemzetkö-
zi kiállításokon mutatja be 
munkáit. Számos bienná-
lén és művésztelepen is 
részt vett. Ezúttal az érdi 
művészetkedvelő közön-
ség is megcsodálhatja 
munkáit a Város Galériá-
ban augusztus 14-én, 18 
órakor nyíló önálló kiállí-
tásán. Ugyanezen a napon 
– pár lépéssel odébb, és fél 
órával később – a Szepes 
Galériában is új tárlatot 
tekinthetnek meg az ér-
deklődők. Itt Bálint Imre 
festőművész egyéni kiállí-
tása lesz látható, Életöröm 
címmel. A Vajdaságból, a 
Duna menti Újvidék váro-
sából származó alkotó fo-
lyamatosan más-más tech-
nikákkal is próbálkozik. 
Hosszú ideig kizárólag a 
pasztellkrétához ragasz-
kodott, mint ahogyan a té-
máit illetően is. Mostanáig 
a természet, ezen belül a 
gyors sodrású folyók, vad-
vizek felszínét elárasztó, 
égi fényesség ezer arcá-

nak megjelenítése volt fő 
témája. Egy éve azonban 
valami egészen újba kez-
dett. A pasztell techniká-
ról lemondva az olajfesték-
hez nyúlt, és szakított a fi-
guratív, emlékezetből elő-
hívott, impresszionista 
tájképek ábrázolásával is. 
Táblaképei inkább úgyne-
vezett „anaformikus” fest-
mények, amelyeket a tudat 
alatti megélések, érzel-
mek, gondolatok, tapaszta-
latok hoznak felszínre. Ám 
a munkákat mélyebben ku-
tató szemlélő az intenzív 
színkavalkád mögött felfe-
dezheti a nem szándéko-
san megformált emberi és 
természeti alakzatokat. 
Ezekbe a lírai absztraktra 
emlékeztető képekbe ala-
posan belemélyedve meg-
lepő megtapasztalások ta-
núi lehetünk, noha a mű-
vészt semmilyen formai 
szándékosság nem vezérli 
alkotás közben. Bálint 
Imre érdi önálló kiállításá-
nak megnyitójára augusz-
tus 14-én, 18.30-kor kerül 
sor a Szepes Galériában.

A nyár több lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, művelődésre 

Két alkotó, két helyszín, két kiállítás – és rengeteg kép 

Bálint Imre táblaképeit a tudat alatti megélések, érzelmek, gondolatok, tapasz-
talatok hoznak felszínre

Épp lapunk megjelenésének napján, augusztus 
12-én 60 évvel ezelőtt hunyt el Thomas Mann 
német regényíró, aki Hegedűs Géza irodalomtör-
ténész szerint „nem kívülről mondott ítéletet a 
polgári életről”.

Maga is polgár volt, tuda-
tosan és öntudatosan, és az 
is maradt mindvégig. Így be-
lülről állapította meg és áb-
rázolta, hogy az a burzsoá-
zia, amely a XIX. század 
elején átvette a világhatal-
mat, a maga képére formálta 
a világot, már három nemze-
dékkel utóbb hanyatlani 
kezdett, és a XX. században 
megérett az elmúlásra. 

Thomas Mann a XX. szá-
zadbeli széppróza egyik leg-
nag yobb, már életében 
klasszikussá emelkedett 
alakja. Ki ne emlékezne iro-
dalmi tanulmányaiból pél-
dául A Varázshegy, vagy a 
Mario és a varázsló című, 
magyarra is átültetett, híres 
regényeire? „A Varázshegy 

totalitás-regény, mégpedig 
a legmagasabb totalitás re-
génye, a szellemi totalitásé. 
Beszélgetések és monológok 
alakjában felmerülnek mind 
a nagyon fontos problémák, 
amelyek a háború előtti eli-
tet foglalkoztatták, és azóta 
sem intéződtek el. A regény 
formális követelményei 
szempontjából is első helyen 
áll a figurák bámulatos 
plaszticitása, a lélektani 
részletfinomságok tömege, 
a sejtelmes összefüggések 
meggyőző volta, a romanti-
kusan életteljes szerelmi és 
barátsági mesebonyodal-
mak által. Ezer alakja és 
problémája dacára az egé-
szet egységbe emeli a min-
denütt jelenlevő alapmotí-

vum, amely revelációs ere-
detiségével és csak a legna-
gyobbaknak megadott ma-
gasabb korszerűségével és 
csak a legnagyobbaknak 
megadott teljes időtlenségé-
vel jobban magára igézi a fi-
gyelmet, mint egy szenzá-
ciómese. Mert hiszen min-
dennél szörnyűbb hatalmak 
csatatere ez a regény, életé 
és halálé, a szó elvont, tehát 
legszorosabb értelmében” – 
írja róla Szerb Antal iroda-
lomtörténész. 

Thomas Mann egy nagy 
polgári hagyományú lübe-
cki család leszármazottja 
volt. Noha ifjúkorától fogva 
szívta magába a klasszikus 
kultúrát, a sokoldalú mű-
veltséget, érettségije után 
annak polgári rendje és 
módja szerint kereskedőem-
bernek indult. Gyakornok 
lett egy biztosítótársaság-
nál, de közben amolyan ma-
gánérdeklődésből bejárt az 
egyetemre a legkülönbö-
zőbb órákat hallgatni. Utá-

na elküldik világot látni és 
gyakorlati tapasztalatokat 
szerezni. Heinrich bátyjával 
együtt évekig él Itáliában. 
Egyikükből sem lett keres-
kedő, Heinrich Mann is ha-
marosan hátat fordított a 
tisztes patríciuséletnek, 
igen jó író lett belőle is. Tho-

mas Mann útja egyenes és 
töretlen volt. Már alig hu-
szonöt éves korában, A Bud-
denbrook ház című nagyre-
gényével világhíres író, no-
velláival pedig kivívja a 
nagy íróművésznek járó 
köztiszteletet. A Varázs-
hegyben a polgárság beteg 
voltát ábrázolja, szinte en-
ciklopédikusan foglalva ösz-
sze a polgári gondolkodás 
kilátástalanságát. Életműve 
óriási. Indulásától kezdve 
olyan rendszeresen dolgo-
zott, mint egy lelkiismeretes 
tisztviselő. Nagyregényei 
mellett kisebb terjedelmű 
regényei, novellái, tanulmá-
nyai, publicisztikai művei, 
levelei és egyéb jelentős írá-
sai – amelyek között még 
egy szép dráma és egy ezer 
hexameterre terjedő nagy 
költemény is akad – hosszú 
könyvespolcnyi köteteket 
töltenek be. Az irodalom 
egyik kimagasló alakját 80 
éves korában, 1955. augusz-
tus 12-én érte a halál. n BE

60 évvel ezelőtt halt meg Thomas Mann német regényíró

A burzsoázia megérett a hanyatlásra

Művei hosszú könyvespolcot töl-
tenek meg 

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg
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Az Ecigimester
érdi boltja 2015. 07. 02-től

a Budai útról új helyre (200m-re)költözött!
Új címünk: Érd, Szabadság tér 12.
SIkERüzletház (utcafronti üzlet)
Új környezetben, változatlan nyitva tartással,

továbbra is széles áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva: H–P: 9.00–18.00, Szo.: 10.00–14.00
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Mára már hétköznapjaink része, új média 
alakul a médiában. A közösségi média jeles 
képviselője Maris, akit már 55 ezernél is töb-
ben követnek a legnagyobb videomegosztó 
portálon, a YouTube-on.

„Sziasztok Muffinkáim” – 
kezdi videóit Maris, az érdi 
„youtuber”, azaz videós/
vlogger, akinek egy álma vá-
lik valóra azzal, amit csinál. 
Néhány éve még egy vágó-
programot bemutató-oktató 
videóval kezdte karrierjét 
csupán azért, mert barátnője 
megkérte, hogy segítsen 
neki. A videót feltöltötte a 
YouTube-ra, és így, a közös-
ségi médiában természete-
sen nem csak a „célszemély-
hez” jutott el a videó, hanem 
bárki számára elérhető lett.

Maris tősgyökeres érdi, hi-
szen itt nevelkedett, a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola után a Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban tanult 
tovább, de szabadidejében 
videózással is foglalkozott. 
Az oktatóvideók után közön-
sége kérte Marist, hogy már 

az arcát is mutassa meg, és 
ez volt az, ami beindította a 
lavinát. Elkezdett komoly be-
szélgetős videókat készíteni, 
amikben egyrészt saját ta-
pasztalatait, véleményét 
osztja meg a világról, más-
részt pedig tanácsot ad a mai 
tinédzsereknek.

„Másfél évvel ezelőtt egy 
rendezvényen találkoztam 
az akkor még csak háromez-
res rajongói táborom egy ré-
szével, és ez akkora önbizal-
mat adott, hogy sokkal komo-
lyabban kezdtem foglalkozni 
a videózással” – mondja Ma-
ris, aki azóta majd’ meghúsz-
szorozta aktív követőinek 
számát, hiszen már ötvenhat-
ezren iratkoztak fel a Maris 
nevű YouTube-csatornára. 
Videóit már csaknem négy és 
fél milliószor látták, ez pedig 
kimagasló szám, hiszen kö-

vetői száma akár még idén 
elérheti Érd lakosságának 
számát is, ami – lássuk be – 
nem kis teljesítmény. 

Amikor megkértük, hogy 
képzeljen el egy tömegben 
ennyi embert, és mondja el, 
milyen érzés is ez, akkor 
csak annyit mondott, hogy 
legszívesebben üvöltene egy 
nagyot, mert ezt nem lehet 
szavakba önteni.

Nézői visszajelzése alapján 
a csatorna legkedveltebb vi-
deói a már említett komoly 
beszélgetős videók, ám, 
ahogy az életben is egy rend-
kívül színes egyéniség, úgy 
az interneten is törekszik 
erre: a „Maris konyhája” soro-
zat mellett van „Csak Nektek” 
verzió és „Kihívások” lista is, 
amelyben a nézők általában 
vicces kéréseit teljesíti.

„Segíteni, gyógyítani nem 
csak tanácsokkal lehet, ha-
nem a humorral és a vicces 
videókkal is” – mondja Maris, 
akinek többek között olyan 
feladatai is voltak, hogy ve-
gyen a szájába egy kanál fa-
héjat (ne próbálják ki! – a 
szerk.), vagy éppen hívja fel 

az egyik pizzériát és kérje el 
egy másik pizzéria telefon-
számát. „Healthy”, magyarul 
egészséges sorozattal pedig 
életmódtanácsokat is ad.

„Kiskorom óta segíteni 
szeretnék az embereknek, és 
nagyon jó, hogy ezt az inter-
net segítségével meg tudom 
tenni” – mondja. De nem csak 
a „monitor mögül” akar segí-
teni: jelenleg a Kaposvári 

Egyetemen tanul gyógypeda-
gógiát, ami – ahogy mondta 
– az álma volt. A másik, 
ugyanis most már a videó-
zásról sem mond le. 

Nem maradt más hátra, 
mint hogy menjenek fel a 
YouTube-ra és keressék meg 
Maris csatornáját, és ha el-
nyerte tetszésüket, akkor 
iratkozzanak fel!

n Domonkos Bálint

Évtizedek óta hirdeti, 
hogy él a magyar nóta, tele-
vízióban, rádióban, lemezen 
és persze színpadon, mint 
legutóbb is az érdi majáli-
son. Máté Ottília énekes-
ként bejárta a világot Ame-
rikától Ausztráliáig, s min-
denütt nagy szeretettel fo-
gadták a kint élő ma-
gyarok, akik a szép da-
lok által egy kis ma-
gyarságot is kaptak. 
Húsz éve köztünk, Ér-
den él, és mint mondta, 
nagyon megszerette vá-
rosunkat.

A Szepes Gyula Műve-
lődési Központ előtti té-
ren felállított színpadon 
jó ebédhez szólt a nóta 
– és az operett. Máté 
Ottília, valamint növen-
dékei, Péter Anna és 
Vígh Levente szórakoz-
tatta akkor a nagyérde-
műt. A hazai nótaének-
lés „nag yasszonyát” 
kérdeztük többek kö-

zött arról, milyen érzés sa-
ját lakóhelyén fellépni?

– Nagyon jó, hiszen két éve 
nem léptem fel Érden, és már 
nagyon vágytam rá, hogy 
újra szerepeljek, de betegsé-
gem miatt hosszú ideig alig-
alig láthatott „élőben” a kö-
zönség – válaszolta. – Tíz 

évig Parkinson-kórban szen-
vedtem, nehezemre esett a 
mozgás, a beszéd is, de két 
éve megműtöttek, és azóta, 
szerencsére, jobban vagyok. 
Sajnos, a műtét után néhány 
hónappal, édesanyám, látva 
egészségügyi javulásomat, 
ezekkel a szavakkal búcsú-
zott el tőlem: „Lányom, most 
már nyugodt szívvel hagylak 
itt.” Nagyon rossz nélküle, 
egyedül…

– A közönség szeretete 
mennyire gyógyír a lelki se-
bekre?

– A közönségé s a nö-
vendékeké… Elmondha-
tatlanul nagy segítség a 
lelkemnek, hogy „ők” 
vannak nekem, köny-
nyebb így átvészelni azo-
kat a napokat, amikor 
egyedül vagyok és feltör 
bennem az emlékezés.

– Van mire emlékezni, 
hiszen hosszú és gazdag 
pálya áll ön mögött.

– Négy évtized, ami 
nagyon gyorsan elro-
hant. Erdélyből indultam 
útnak, Nagyváradon 
születtem, és gyermek-
koromban sokfelé meg-
fordultam azokon a szép 
tájakon, amelyek még 

most is a szívemben, lelkem-
ben élnek, pedig nyolcévesen 
költöztünk ide, az anyaor-
szágba. A boldog gyermek-
évek emléke gyakran vissza-
cseng és végigkísér dalaim-
ban. Számomra a hazáról, a 
hazaszeretetről, a magyar-
ságról énekelni a legfonto-
sabb küldetésem. Bejártam a 
világot és mindenütt, amikor 
felcsendülnek a szép magyar 
nóták, könny csordul a sze-
mekbe. Annál szebb hivatás 
nincs, mint hazánktól távol 
hirdetni a magyarságot a 
gyönyörű dalok segítségével. 
A legszívesebben azonban 
mégis inkább az anyaország-
ban és az elcsatolt országré-
szeken lépek fel, mert itthon 
és a „szomszédban” is nagy 
szükség van a magyarság ki-
nyilvánítására…

– Tanítványait is erre ta-
nítja?

– Nekem már főleg felnőtt 
tanítványaim vannak, akik 
megszerették ezt a műfajt, 
így eleve ott bujkál bennük a 
haza, a magyarság iránti 
szeretet. Meggyőződésem, 
hogy a magyar nótákat, szép 
dalokat nem lehet érzelem-
mentesen előadni. Minden 
amatőr és profi művészben, 

aki kiáll a színpadra ezeket 
énekelni, kell, hogy magyar 
szív dobogjon! Budapesten és 
Érden is járnak hozzám te-
hetséges énekesek, akik mi-
att abban bízhatok, hogy nem 
hal ki ez a műfaj, amit már 
annyiszor temettek, mint az 
operettet. Mert, amíg élünk, 
szól a nóta, hogy egyik leme-
zem címét említsem… (A má-
sik album címe: Dal az életem 
– a szerk.)

– Városunkról is ilyen lel-
kesen beszél fellépésein?

– Ahol tehetem, igen, mert 
nagyon szeretek Érden élni, 
egyes részei engem Erdélyre 
emlékeztetnek, dimbes-dom-
bos, vadregényes. Az udvaro-
mon, az Alsóvölgyi utcában 
pedig negyven fenyőfa gyö-
nyörködtet, amit még édes-
anyámék ültettek el húsz év-
vel ezelőtt.

– Hol látható és hallható?
– A Dankó Rádióban és a 

Duna Televízió Kívánságko-
sarában rendszeresen feltű-
nök, de az Önök kérték című 
műsorban is látható, hallható 
vagyok, nótaműsoraimmal 
pedig járom az országot. 
Amíg bírom, repülök a dalla-
mok szárnyán.

n temesi lászló 

„Muffin lélek: muffin leszek, amíg élek!” – mondják a rajongók

Maris álma már valóra vált

Máté Ottília: Amíg élünk, szól a nóta

Dal az életem
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„Jönnek a törökök!” Érdekes aktualitást kapott napjainkban a gyermek-
dal. Mintha a történelem ismételné önmagát. Kik voltak azok „a törö-
kök”? A 16. századra Konstantinápoly fővárossal az oszmán/török biro-
dalom az előző évszázadok folyamán kiépített, jól szervezett, jelentős 
katonai erővel rendelkező, egyre terjeszkedő muszlim világbirodalom 
volt. Muszlim birodalomban az uralkodó, a szultán egyúttal a legfőbb 
vallási vezető/méltóság, a kalifa is.

A birodalom terjeszkedé-
sét célzó hadjárat értelem-
szerűen tehát vallásháború. 
Nyilván nem véletlen, hogy 
a 21. században is mecse-
tekben készítik fel az 
Európát elárasztó muszlim 
nép ván dorlás résztvevőinek 
túl nyomó többségét. Felké-
szítve a gyaurok elleni harc-
ra is. 

n  n  n

A király, II. Lajos 1526 jú-
lius végén Érdről „ugyan-
azzal a kis sereggel, amely-
lyel odaérkezett, tovább-
ment a következő faluig, 
Ercsiig”, írja a kancellár, 
Brodarics István. Ő a király 
kíséretének tagja, szemta-
nú volt.

Minteg y hetven évvel 
utóbb Istvánffy Miklós is 
megírta a csata előzményeit 
és történetét, az eseménye-
ket, a kortárs visszaemléke-
zések és részben írott forrá-
sok felhasználásával. Művét 
Mátyás király udvarának 
jeles történetírója, Bonfini 
munkájának folytatásaként 
szánta – mesélő kedve és a 
padovai egyetemen palléro-
zott stílusa olvasmányossá 
teszi. 

Ő így tudta: „Július 15-én 
a király körülbelül három-
ezer emberrel elindult Bu-
dáról. Először Sárkány 
Ambrus közeli falujában, 
melyet Érdnek neveznek, s 
Budától egy mérföldnyire 
van, állapodott meg. Ott ne-
mes paripája, mely tiszta 
fekete volt, – lovai közül ezt 
szerette legjobban –, anél-
kül, hogy rajta előbb bármi 
betegséget észrevettek 
volna, elpusztult. Ezt töb-
ben rossz előjelnek értel-
mezték.

Azután néhány nap múlva 
egy másik faluba, Ercsibe 
érkezett, s rövid ideig ott is 
megállt, várva, hogy a neme-
sek közül a jelesebbek oda 
özönlenek, s a tábort na-
gyobb számú katonasággal 
növelik. (…) Onnan a nádort 
Tolnába előre küldte, hogy 
ott várja be őt. (…) Amint a 
király Tolnába érkezett, (…) 

a főurak közül is sokan ki-
bontott zászlókkal, teljesen 
és jól felszerelt hadsorokkal 

megjelentek. (…) Lajos ki-
rály jóságosan és tisztelettel 
fogadta (többek között) … a 
lengyel Gnoienski Lénárdot 
csapataival, melyeket mind 
a pápa pénzén fogadtak fel”.

n  n  n

Jó háromszáz év múlva, a 
19. század vége felé, amikor 
az írni szerető érdi plébá-
nos és a szomszédos tétényi 
esperes is önjelölt törté-
nészként meg írta Érd, 
i l letve Fejér vármeg ye 
történetét, ug yanez az 
epizód így szerepel:

 „A király útját baljós elő-
jelek kísérték. Ercsi mező-
város felett emelkedő hegy 

közötti úton vezet a római 
út. II. Lajos lova ez úton né-
hányszáz lépésnyire a kas-
télytól élettelenül összero-
gyott, amiből a körülállók 
rosszat sejtettek…” 

Napjaink „hivatalos” tör-
ténésze így idézte az ese-
ményt a megyei múzeum 
évkönyvében, Ercsi törté-
netét megírva. 

Ezek után nem csodál-
kozhatunk, ha egy önjelölt 
helytörténész, idegenveze-
tésében már azt regéli, 
hogy „a sereg elindulása-
kor, midőn a király felült a 

lovára, az megbotlott, a 
király pedig vele együtt az 
út porába hullott”.  Persze, 
eg y internetes blogban 
bárki bármit állíthat. Szíve 
joga – a tartalom pedig a 
képzettség /képzetlenség 
függvénye. A dolog akkor 
válik károssá, ha az ilyen 
véleményeket „szakértő-
ként” idézi műsorában a 
helyi médium, lejáratva és 
aláásva (éppen a szélesebb 

körben elérhető közlés kö-
vetkeztében) a helytörté-
netírás itt-ott megjelenő 
eredményeit. 

Márpedig egy ennyire 
heterogén összetételű la-
kosságú és mentális érte-
lemben még mindig csak 
k ü s z k ö d v e / k í n l ó d v a 
várossá váló város, mint 
Érd, nem nélkülözheti a 
valós történetét, akár 
tetszik, akár nem, a meg-
örökített esemény. A reális 
lokálpatrióta érzelem alap-
ja csak az igaz történet le-
het.

n  n  n

Négyszáz évvel Mohács 
után, az évfordulóra emlék-
művet állítottak az érdiek. 
A II. Lajos emlékmű, némi 
vándorlás után, a Római út-
ból a „kastélyhoz” vezető 
elágazásnál ma is áll. A 
helybeliek a királylátogatás 
emlékeként beszélnek róla, 
mint a falu dicső múltjának 
eseményéről.

A király azonban innen 
indulva Mohácsra érkezett. 
Emlékműve arra emlékez-
tet, hogy a késlekedve indu-
lással sem kerülhette el a 
végzetét, mint ahogy az or-
szág sorsát is megpecsétel-
ték a haszonleső és felelőt-
len, önző, hozzá nem értő, 
vezetésre alkalmatlan ak-
kori urai.  És később is 
hányszor!?

Egy olyan alkalomra is 
emlékeztet ez az emlékmű, 
amely – figyelmen kívül 
hagyva az országos gondo-
kat – Érd változatos/viszon-
tagságos történetében né-
hány kivételes, előzmény és 
következmény nélküli napot 
hozott. Azt mondhatjuk, Érd 
falu történetének legfonto-
sabb napjairól, a felemelke-
dés lehetőségét ígérő néhány 
napról beszélünk. A több, 
kisebb-nagyobb birtokos 
mellett/helyett egy igazi ha-
talommal bíró úr került a fa-
luba. Sárkány Ambrus az it-
teni házát olyan kúriává 
építtette, amelyben a kirá-
lyát is vendégül láthatta, ak-
kor is, ha a király a Dunától 
a dombokig (a Szigettől a 
mostani vasutakig, az uszo-
dától a Liget határában lévő 
körforgalomig) terjedő kato-
nai táborban fölvert királyi 
sátorban tartózkodott ittlé-
tekor. Sárkány Ambrus a 
végrendeletében a falu ak-
kor már évszázados templo-
mában, a Szent György 
templomban (ma Szent Mi-
hály templom, Ófalu) válasz-
tott végső nyughelyet. Egy 
szóval: megkezdődtek a falu 
történetének szebb napjai. 
És pár nap múlva véget is ér-
tek: a török seregek elérték, 
feldúlták, lakóit elhurcolták, 
ha nem menekültek el idejé-
ben. 

Az Árpád-kortól a 16. szá-
zad közepéig folyamatosan 
lakott magyar falu, Érd, tör-
ténete megszakadt. Másfél-
száz évig többször/többet 
volt lakatlan, mint magya-
rok által lakott hely.

n Votin József

Egyszer a király is járt Érden – II. 
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Márpedig egy ennyire 
heterogén összetételű la-
kosságú és mentális érte-
lemben még mindig csak 
k ü s z k ö d v e / k í n l ó d v a 
várossá váló város, mint 
Érd, nem nélkülözheti a 
valós történetét, akár 
tetszik, akár nem, a meg-
örökített esemény. A reális 
lokálpatrióta érzelem alap-
ja csak az igaz történet le-
het.

n  n  n

Négyszáz évvel Mohács 
után, az évfordulóra emlék-
művet állítottak az érdiek. 
A II. Lajos emlékmű, némi 
vándorlás után, a Római út-
ból a „kastélyhoz” vezető 
elágazásnál ma is áll. A 
helybeliek a királylátogatás 
emlékeként beszélnek róla, 
mint a falu dicső múltjának 
eseményéről.

A király azonban innen 
indulva Mohácsra érkezett. 
Emlékműve arra emlékez-
tet, hogy a késlekedve indu-
lással sem kerülhette el a 
végzetét, mint ahogy az or-
szág sorsát is megpecsétel-
ték a haszonleső és felelőt-
len, önző, hozzá nem értő, 
vezetésre alkalmatlan ak-
kori urai.  És később is 
hányszor!?

Egy olyan alkalomra is 
emlékeztet ez az emlékmű, 
amely – figyelmen kívül 
hagyva az országos gondo-
kat – Érd változatos/viszon-
tagságos történetében né-
hány kivételes, előzmény és 
következmény nélküli napot 
hozott. Azt mondhatjuk, Érd 
falu történetének legfonto-
sabb napjairól, a felemelke-
dés lehetőségét ígérő néhány 
napról beszélünk. A több, 
kisebb-nagyobb birtokos 
mellett/helyett egy igazi ha-
talommal bíró úr került a fa-
luba. Sárkány Ambrus az it-
teni házát olyan kúriává 
építtette, amelyben a kirá-
lyát is vendégül láthatta, ak-
kor is, ha a király a Dunától 
a dombokig (a Szigettől a 
mostani vasutakig, az uszo-
dától a Liget határában lévő 
körforgalomig) terjedő kato-
nai táborban fölvert királyi 
sátorban tartózkodott ittlé-
tekor. Sárkány Ambrus a 
végrendeletében a falu ak-
kor már évszázados templo-
mában, a Szent György 
templomban (ma Szent Mi-
hály templom, Ófalu) válasz-
tott végső nyughelyet. Egy 
szóval: megkezdődtek a falu 
történetének szebb napjai. 
És pár nap múlva véget is ér-
tek: a török seregek elérték, 
feldúlták, lakóit elhurcolták, 
ha nem menekültek el idejé-
ben. 

Az Árpád-kortól a 16. szá-
zad közepéig folyamatosan 
lakott magyar falu, Érd, tör-
ténete megszakadt. Másfél-
száz évig többször/többet 
volt lakatlan, mint magya-
rok által lakott hely.

n Votin József

Egyszer a király is járt Érden – II. 
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. augusztus 17-től 23-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.

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 23-ig 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
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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

AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Jazzland ism. 18. rész
20.00  Labdarúgó-mérkőzés ism. 

Érd–Tápiószecső
21.40  Közlekedés XXI.  15/7. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 18., KEDD
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 

19. rész
20.55  Örökségünk  15/7. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 19. rész
21.55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 19., SZERDA
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 19. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin

21.00  Te rongyos élet színes, ma-
gyar filmdráma R: Bacsó Péter

22.55  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 20. rész
20.30  Sztárportré 7. rész
21.00  Mozgás ism. Sportmagazin
21.30  Léptünk koppan ódon köve-

ken 30/6. rész színes, magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat  R: 
Seregély István

22.00  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Tea két személyre 20. rész
20.00  Jazzland 19. rész
20.30  Hány az óra, Vekker úr? 

színes, magyar filmdráma, R: 
Bacsó Péter

22.00  Mozgás Sportmagazin
22.30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefog-
lalója

19.30  Polgár-társ Vallási, nemzeti-
ségi, civil társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI.  15/8. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Életem Afrika 17/15. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefog-
lalója

21.30  Te rongyos élet színes, ma-
gyar filmdráma R: Bacsó Péter

AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 20. rész 

ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, 

nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00  Épitészet XXI.   15/8. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefog-
lalója

21.00  Hány az óra, Vekker úr?  
színes, magyar filmdráma, 
R: Bacsó Péter



14 ÉRDI ÚJSÁG| 2015. augusztus 12. |    hirdetmények
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. 

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. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírása-
iról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alap-
ján a munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és 
számviteli feladatkör
ellátandó feladatok: Intézményi gazdálkodási 
feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:
Intézményi kiskincstári finanszírozás elkészítése éves 
és havi szinten, intézményi költségvetések, beszámo-
lók előkészítése, ellenőrzése, az intézményekkel kap-
csolatos, jogszabályban előírt adatszolgáltatási köte-
lezettségek, szállító számlák kontírozása a Forrás SQL 
Integrált Pénzügyi rendszerben. Intézményi elemi 
szintű költségvetések elkészítése, annak módosítása-
inak, előterjesztésének előkészítése.  
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata, továbbá rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•   Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, Pénzügyi számviteli 

gazdálkodási, vagy közgazdasági végzettség, 
•  Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon 
•  Minimum 3 éves szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Informatikai ismeretek 
•  Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
•  Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

felelősségtudat, terhelhetőség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete sze-

rinti szakmai önéletrajz 
•  Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
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 pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 14/2939/7/2015, vala-
mint a munkakör megnevezését: Költségvetési 
ügyintéző. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2015. július 31.
•  Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése sze-
rinti három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány. A közszolgálati jogviszony, 6 
hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre 
szól.
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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. 

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. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírása-
iról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alap-
ján a munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és 
számviteli feladatkör
ellátandó feladatok: Intézményi gazdálkodási 
feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:
Intézményi kiskincstári finanszírozás elkészítése éves 
és havi szinten, intézményi költségvetések, beszámo-
lók előkészítése, ellenőrzése, az intézményekkel kap-
csolatos, jogszabályban előírt adatszolgáltatási köte-
lezettségek, szállító számlák kontírozása a Forrás SQL 
Integrált Pénzügyi rendszerben. Intézményi elemi 
szintű költségvetések elkészítése, annak módosítása-
inak, előterjesztésének előkészítése.  
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata, továbbá rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•   Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, Pénzügyi számviteli 

gazdálkodási, vagy közgazdasági végzettség, 
•  Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon 
•  Minimum 3 éves szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Informatikai ismeretek 
•  Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
•  Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

felelősségtudat, terhelhetőség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete sze-

rinti szakmai önéletrajz 
•  Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
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 pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 14/2939/7/2015, vala-
mint a munkakör megnevezését: Költségvetési 
ügyintéző. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2015. július 31.
•  Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése sze-
rinti három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány. A közszolgálati jogviszony, 6 
hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre 
szól.
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Foglalkozás jellege:
Megbízási szerződés alapján óraadó
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
A munkakörbe tarozó feladatok:
gimnáziumi tagozaton filozófia tan-
tárgy oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség
• büntetlen előélet

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

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

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

pályázatot hirdet
filozófia szakos középiskolai tanár

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

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

pályázatot hirdet  

I S Ko l At I t K Á r 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolatitkári feladatok 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, 
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•  Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook), 
•  Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  titkárnői/adminisztrátori/gazdasági ügyintézői szakképesítés, 
•  köznevelési intézményben szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

elvárt kompetenciák: 
•  kiváló szintű kommunikációs készség, 
•  kiváló szintű precíz, önálló munkavégzés, 
•  kiváló szintű problémamegoldó képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, 
•  motivációs levél, 
•  erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. 

nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt). 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 27. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezető ad a 23/365-140-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  elektronikusan a gardonyi.erd@gmail.com e-mail címre vagy személyesen 

az iskolában (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28. 
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Állati Jó 
 Nyárbúcsúztató 

  Családi Nap

Jöjjön el Ön is Családjával és 
akár négylábú kedvencével együtt, 

búcsúztassuk el az idei nyarat! 
Szeretettel várnak 

mindenkit a szervezők!

Látványos kutyabemutatók, Tánc fellépők, Lángoskuckó, 
Gyerekpóni, Vattacukor, Fagyi, Retro vidámpark, Légvár, 
Állatsimogató udvar, Lufi , Állatkórház, Díszállatkereskedés, 
Állatpatika, és sok-sok vidám meglepetés...

Jöjjön 
akár négyláb

búcsúzta

m

Programok:

2015. szeptember 13. vasárnap, 10-18 óra
Helyszín: Érd, Városi Főtér 

ÉRD

MEGYEI JOGÚ VÁROS

Grafi kai 
partnerünk:

„Szeresd az állatot, mert ő is szeret Téged” 
címmel rajzpályázat indul!

Gyermek Rajzverseny

A tavalyi rekord számú pályázat sikerére való
tekintettel idén is kihirdetjük a versenyt,

2015. július 27-től szeptember 10-ig!   

A beérkezett rajzokból az eredményhirdetést követően
kiállítás fog nyílni az érdi Tesco áruházban! 

A kész munkákat az érdi 
Tesco áruház ügyfél-

szolgálatán elhelyezett
gyűjtőládába kérjük leadni

a korcsoport megjelölésével.

Eredményhirdetés: szeptember 13-án, 
az Állati Jó Nyárbúcsúztató Családi Napon

(2015. szept. 13., 10-18 óra, Érd Városi Főtér)

Rajzold meg  kedvencedet tetszés szerinti
ábrázolással a témában, A/4-es méretben!

Egy pályázó legfeljebb két rajzzal
indulhat a versenyen

óvodás, általános iskola
alsó és felső tagozatos

korcsoportokban. 

Plakát
Grafika:

Bűnmegelőzési tanácsok
Érden és a környékbeli tele-

püléseken különféle trükkök-
kel időről időre próbálkoznak 
a csalók, nem árt idejében 
felkészülni ezekre az esetek-
re, különösen az idősebb lako-
soknak, akik napközben ott-
hon tartózkodnak, és jóhisze-
műen fogadják a hívatlan „lá-
togatókat”. Ha idegen csönget 
be, soha ne engedjék őt be az 
otthonukba anélkül, hogy el-
lenőriznék, kivel állnak szem-
ben! Időről időre felbukkan-
nak olyan csalók, akik hivata-
los személynek adják ki ma-
gukat, de miután bejutnak a 
lakásba, felkutatják az érté-
keket, és kereket oldanak. 
Tudniuk kell: egyetlen szol-
gáltató sem küldi ki a munka-
társait „számlát ellenőrizni”. 
Nem küldenek „visszajáró” 
készpénzt sem: aki ilyet állít, 
csaló, nem kell neki ajtót nyit-
ni!  Ha rendőröknek adják ki 
magukat a látogatók, tőlük is 
kérjék el az igazolványt, vagy 
még jobb, ha betelefonálnak a 
rendőrségre, és megkérdezik, 
valóban a kapitányságról ér-
keztek-e. Ne vásároljanak ut-
cai árusoktól, de legfőképpen 
ne engedjék őket be a házuk-

ba, egyrészt többnyire bóvlit 
árulnak, jó drágán, másrészt 
a többségük csak bejutni 
akar az idős emberek ottho-
nába, hogy kirabolják őket. 
Fát se vásároljanak kisteher-
autóról, mert jóval kevesebbet 
kapnak a pénzükért, és ami-
kor beengedik az árusokat az 
udvarba, igyekeznek elterelni 
a tulajdonos figyelmét, hogy 
meglophassák. Bevásárlás-
kor ne hagyják a táskájukat, 
pénztárcájukat a bevásárló-
kocsiban! Ha autóval mennek 
vásárolni, ne hagyják a nyi-
tott gépkocsiban a táskát, 
amíg a csomagtartóban pa-
kolnak, mert a tolvajok egyet-
len pillanat alatt kikapják on-
nan. Ha bankkártyát hasz-
nálnak, a pin kódot ne írják rá 
a kártyára, de ne tegyék a 
kártya mellé azt a cédulát 
sem, amire felírták! Ha pénzt 
vesznek fel az automatából, 
lehetőleg legyen egy kísérő-
jük, ha nincs, mindig nézze-
nek körül, nem követi-e önö-
ket gyanús személy. Ha tehe-
tik, forgalmas helyen lévő 
pénzautomatát keressenek, 
kerüljék a kihalt környéken 
lévőket.

A kánikulában hűsölhetünk az intézményekben
Az idei nyáron már ne-

gyedszer hirdettek harmad-
fokú hőségriasztást, és a 
várhatóan péntekig tartó ta-
lán minden eddiginél hosz-
szabb, de még nem tudni, 
meddig lesz ilyen alig elvi-
selhetően magas a hőmér-
séklet.

Lehet, sokan nem tudják, 
pedig fontos információ, hogy 
a hőségriasztás idején a vá-
rosi intézmények nyitva áll-
nak azok számára, akiknek a 
nagy forróságban egy kis hű-
sölésre, pihenésre, ivóvízre 
van szükségük. 

T. Mészáros András pol-
gármester közölte: egyelőre 
még gondolkodnak azon, 
hogy osszanak-a vizet a kör-
forgalmak közelében, de ko-
rábban az ÉTV-nek nem vol-
tak pozitív tapasztalatai ez-
zel kapcsolatban: a járműve-
zetők a vízosztókat inkább 
úgy fogadták, mint akik za-
varják a forgalmat. Mégis: 
amennyiben a kánikula ki-
tart, és a hőmérséklet két na-
pon át 35 fok fölé emelkedik, 
mindenképpen megoldják a 
vízosztást a járművezetők ré-
szére is – tudtuk meg a pol-
gármester múlt heti sajtótájé-
koztatóján.

Továbbra is tombol a hőség 
Európa többi országában is: a 
hőmérséklet sok helyen több 
évtizedes rekordot döntött, 
emberek százai lettek rosszul 
a melegtől, a hőhullám néhol 
erdőtüzeket okozott.

A meteorológusok szerint 
ezekben napokban újabb év-
tizedes rekordot döntött a hő-
ség a közép-csehországi ke-
rületben, ahol a rezi és a 
dobrichovicei meteorológiai 
állomások szerint a hőmérő 
higanyszála elérte a hétvégén 
a 39,8 Celsius-fokot. A hírügy-
nökségek megjegyzik, ezzel 
Csehország a forróságot te-
kintve „felülmúlt” több medi-
terrán országot is. Különösen 
nagy volt a meleg Praha-
Zapad körzetében, az északi 
Ústí nad Labemben pedig 39,1 
Celsius-fokot mértek. Ár-
nyékban!

Szlovákiában vasárnap 
közzétették, hogy a hét első öt 
napján összesen 729 embert 
kellett elsősegélyben részesí-
teni a hőség okozta ájulás mi-
att. A legtöbben az eperjesi 
kerületben vesztették el esz-
méletüket, mások a nagy-
szombati kerületben, a leg-
több orvosi segítségnyújtásra 
a zsolnai kerületben volt 

szükség. Az ország egyes ré-
szein szombaton a hőmérő 
higanyszála 35 és 37 Celsius-
fok közé kúszott fel, a meteo-
rológiai előrejelzések nem jó-
solnak enyhülést hétfőre sem.

Románia egész területén is 
hőségriadó van érvényben, 
narancssárga jelzést adtak 
ki Szatmár, Bihar és Arad 
megyére, az összes többi me-
gyében sárga jelzést léptet-
tek érvénybe. 37–38 Celsius-
fokos melegre kell számítani. 

A spanyolországi Estre-
madura tartományban olyan 
pusztító erdőtüzek keletkez-
tek, hogy a vele határos Por-
tugália területéről is száz 
tűzoltót és harminc tűzoltó-
kocsit kellett küldeni a lán-
gok elfojtására. A térségből 
az utóbbi napokban 2400 la-
kost kellett evakuálni. 

Moszkvában ugyan „csak” 
30 Celsius-fokra emelkedett a 
hőmérséklet, de ott ezt is hő-
ségként éli meg a lakosság, 
különös tekintettel arra, hogy 
az idén először lett ilyen me-
leg. A híradások szerint az 
abszolút rekordot 2010. au-
gusztus 9-én mértek, 35,6 fo-
kot. A hatóságok a hétvégén 
ott is felhívták a figyelmet a 
tűzveszélyre.
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Negyedik alkalommal rendezik meg az Állatkertek 
éjszakáját, ezúttal tizenkét magyarországi helyszí-
nen. Az eseményre augusztus 28-án, pénteken 
kerül sor a budakeszi, budapesti, debreceni, győri, 
jászberényi, kecskeméti, miskolci, pécsi, poroszlói, 
szegedi és a veszprémi állat-bemutatóhelyek 
részvételével.

Az Állatkertek éjszakáját 
2012-ben rendezték meg elő-
ször. Akkor országszerte nyolc 
helyszínen várták programok-
kal az érdeklődőket. Az első 

alkalom sikerén felbuzdulva a 
következő évben további intéz-
mények is csatlakoztak a kez-
deményezéshez. A három éve 
megkezdett hagyomány ter-

mészetesen 2015-ben is folyta-
tódik: idén tizenkét bemutató-
hely kínál különleges progra-
mot az érdeklődőknek az Állat-
kertek éjszakája 
keretében. A 
programot szer-
vező intézmé-
nyek fontosnak 
tartják, hogy az 
ország minél 
több pontján 
részt vehesse-
nek az emberek 
ezen a különle-
ges eseményen, 
még több lehető-
séget teremtve a 
nagyközönség 
és a természet 
találkozására. Így nagy öröm, 
hogy szinte minden jelentős 
hazai állatkert és vadaspark 
részt vesz a programban.

Augusztus utolsó pénteké-
nek estéje, amely az Állatker-
tek éjszakájának immár ha-
gyományos időpontja, ebben 
az esztendőben augusztus 28-
ára esik. Ezen az estén az or-
szág tizenegy településén ti-
zenkét bemutatóhely várja 
esti, illetve éjjeli nyitva tartás-

sal és egyedi programokkal az 
érdeklődőket. 

A legtöbb helyen az Állat-
kertek éjszakája programjai 

este 7-től éjfélig tartanak majd, 
a belépés éjjel 11 óráig törté-
nik. A részt vevő intézmények-
be erre az alkalomra külön 
belépti jegyet lehet majd vál-
tani, a főváros térségében mű-
ködő bemutatóhelyek pedig 
mind a három helyszínre érvé-
nyes kombinált belépőjegye-
ket is kínálnak. A részletes 
programokat az egyes állat-
kertek saját honlapjukon te-
szik közzé.

Újra Summerfest a szomszédban
Évről évre hallunk, olva-

sunk róla, meg-meglátogatjuk 
a szomszédos települések ta-
lán legnagyobb figyelmet ér-
demlő, többnapos nyári ren-
dezvény programjait, ám most 
mégis csodálkozva csapjuk 
össze a tenyerünket: tényleg a 
huszonkettedik 
Summerfest kez-
dődik a héten? Az 
egyébként Nem-
zetközi Nép tánc-
fesztivált Szer-
vezők Világszövet-
sége (CIOFF) véd-
jegyét is elnyert 
nagyszabású ren-
dezvény három 
Duna-menti település, Százha-
lombatta, Tököl és Ráckeve 
összefogásával született, im-
már 22 éve. 

Akkor még biztosan nem 
sejtették a szervezők, hogy pár 
esztendő után Európa egyik 
legnagyobb folklórfesztiváljá-
vá növi ki magát. A két évtized 
alatt öt kontinensről több mint 
száz ország képviselője mutat-
kozott be a rendezvényen, és 
nemcsak a népes nemzetek 
hagyományápoló egyesületei, 
tánccsoportjai jöttek, hanem 
sok esetben már kihalófélben 
lévő népcsoportok, nemzeti ki-

sebbségek, aprócska közössé-
gek is elküldik képviselőiket. 
Ez pedig még izgalmasabbá és 
vonzóbbá teszi a Summerfest 
programjait.

Tavaly például egy öttagú, a 
Titicaca-tó partjáról érkezett 
együttes is fellépett. Idén a tíz 

napon át – augusz-
tus 12–22. között – 
tar tó,  X X II. 
Summerfest Nem-
zetközi Folklór-
fesztivál és Nép-
művészeti Vásár 
programjában 18 
ország, köztük 
Chile, Kolumbia és 
Tajvan is szerepel. 

A rendezvénysorozat idén 
megkapta az Európa a Feszti-
válokért, a Fesztiválok Euró-
páért (Effe) minősítést az Eu-
rópai Fesztivál Szövetségtől 
(EFA). Ezt a minősítést első-
sorban olyan fesztiválok érde-
melhetik ki, amelyek program-
jában a szórakoztatás mellett 
az oktatás, tanítás is nagy sze-
repet kap. És ehhez hasonló 
elismeréssel eddig olyan fesz-
tiválok dicsekedhetnek, mint a 
Salzburgi és a Bayreuthi Ün-
nepi Játékok. A programok 
Százhalombattán, Tökölön és 
Ráckevén folynak.

Melléklet a Közgyűlés 188/2015. (VII.30.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételek szerint:

1.  A közszolgáltatás működési területe: Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata: 
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
(továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett 
ellátása kiterjed a lakosság és a nem természe-
tes személyek tulajdonát képező lakás célú és 
más helyiségben épülő vagy már használat-
ban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek 
elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a 
tartalékkéményt is –, valamint tartozékainak 
műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisz-
títására, égéstermék-összetételének vizsgála-
tára, CO-jelzők ellenőrzésére és szakvélemény 
adására.
A kéményseprő-körzetekben a szolgáltató a 
63/2012.(XII.11.) BM. rendeletben meghatáro-
zott feladatok teljes körét, valamennyi tulaj-
donos tekintetében köteles ellátni.
3.      Pályázati feltételek: 
A pályázati eljárásban csak olyan szolgáltató 
vehet részt, aki/amely érvényes cégbejegyzés-
sel rendelkezik vagy szerepel az egyéni vállal-
kozók nyilvántartásában, és megfelel a jogsza-
bályokban foglalt feltételeknek, valamint
•  a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen 

előéletű és szakirányú szakképesítéssel ren-
delkező alkalmazottakat foglalkoztat,

•  rendelkezik a feladat biztonságos és szaksze-
rű ellátásával arányban álló szakemberlét-
számmal és technikai felszereltséggel,

•  a szolgáltatás megkezdésekor tulajdonában, 
bérleményében olyan érdi telephely van, 
amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez 
szükséges eszközök és berendezések tárolá-
sára,

•  a szolgáltatást végző személyeknek munka-
végzésük során kéményseprő formaruhát és 
egyéni védőfelszerelést biztosít,

•  vállalja ügyfélfogadás tartását, pályázatában 
bemutatja annak helyét és gyakoriságát,

•  vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges 
nyilvántartási rendszer létrehozását, kezelését,

•  megfelelő referenciával rendelkezik, amely 
biztosítja, hogy a teljes körű szolgáltatási fel-
adatot felelősséggel a kiírt időtartamon belül 

képes ellátni,
•  Magyarországi Kéményseprők Országos 

Ipartestületi tagsággal rendelkezik,
•  a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött 

felelősségbiztosítási szerződéssel rendel-
kezik,

•  vállalja, hogy a tevékenységét a 61/2012. 
(XII.21.) önkormányzati rendeletben megál-
lapított díjtételek alapján végzi,

•  nem áll felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás hatálya alatt.

4.   Szerződéskötési határidő: 
A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a 
nyertes pályázóval a közszolgáltatás elvégzé-
sére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 
éves időtartamra szerződést köt.
5.   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia 
kell az alábbiakat:
•  cégbírósági végzés másolatát, az egyéni vállal-

kozó nyilvántartásba vételéről szóló elektroni-
kus levél kinyomtatott példányát, vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásából lekért 
adatszolgáltatás kinyomtatott példányát, vagy 
a vállalkozói igazolvány másolatát,

•  a Magyarországi Kéményseprők Országos 
Ipartestületi tagságról szóló igazolást,

•  szakemberlétszám és technikai felszereltség 
bemutatását, szakirányú képesítést igazoló 
okirat másolatát,

•  az ügyfélfogadásra és az eszközök, felszerelé-
sek tárolására alkalmas telephely bemutatá-
sát, vagy annak igazolását, hogy a szolgáltatás 
megkezdésekor tulajdonában, bérleményé-
ben ennek megfelelő telephely fog a rendel-
kezésre állni,

•  a pályázó nyilatkozatát a közszolgáltatás teljes 
körű ellátásának vállalásáról,

•  referenciák ismertetését, amelyek tartalmaz-
zák a szolgáltatást igénybe vevő által kiadott 
igazolást a teljesítés minőségéről,

•  ügyfélfogadás tartása helyének és gyakori-
ságának bemutatását, 

•  a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilván-
tartási rendszer bemutatását,

•  kéményseprő- ipari tevékenységre kötött fele-
lősségbiztosítás meglétének igazolását,

•  nyilatkozatot annak a vállalásáról, hogy a te-
vékenységét 2015. évben a 61/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendeletben megállapított 
díjtételek alapján végzi.

6. A pályázat benyújtásának ideje, helye, 
módja: 
A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) 
határideje: 2015. október 15., 16,00 óra
A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában (2030 Érd, Alsó u. 
1–3.), Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármestere címzéssel kell benyújtani. A 
pályázatokat zárt borítékban, a „Kéményseprő-
ipari közszolgáltatás – pályázat” feltüntetésé-
vel kérjük benyújtani.
A pályázat felbontásának ideje: A Városfejlesz-
tési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság október havi rendes ülésének 
időpontja
7. A pályázatok elbírálásának időpontja, 
szempontjai:
A pályázatok elbírálásának időpontja: Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. 
no vember havi rendes ülése
A kiíró az összességében legelőnyösebb aján-
latot adó pályázóval köt szerződést (többek 
között: a közszolgáltatási díj hatályos 
önkormányzati rendelet szerinti vállalása, 
szakemberlétszám, szakmai felkészültség, 
referenciák), azzal, hogy a pályázat 
elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki 
igazolja köztartozásmentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
•  a pályázó nem jogosult a közszolgáltatás el-

látására,
•  azt a pályázat benyújtására meghatározott 

határidő eltelte után nyújtották be,
•  az nem felel meg e pályázati kiírásban meg-

határozottaknak.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást ad: Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 
tel.: 06 23/ 522-391

Állatkertek éjszakája augusztus 28-án

Országszerte tizenkét bemutatóhelyen várják a látogatókat
A részt vevő  
intézmények
Budakeszin: a Budakeszi 
Vadaspark;
Budapesten: a Fővárosi 
Állat- és Növénykert és a 
Tropicarium (Campona);
Debrecenben: a Nagyer-
dei Kultúrpark Állat- és 
Növénykertje;
Győrött: a Xantus János 
Állatkert;
Jászberényben: a Jász-
berényi Állat- és Növény-
kert;
Kecskeméten: a Kecske-
méti Vadaskert;
Miskolcon: a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrpark;
Pécsett: a belvárosi 
Akvárium-Terrárium (a 
Planetáriummal közösen);
Poroszlón: a Tisza-tavi 
Ökocentrum;
Szegeden: a Szegedi Va-
daspark;
Veszprémben: a Kitten-
berger Kálmán Növény- és 
Vadaspark.

A részletes programot az állatkertek saját hon-
lapjaikon teszik közzé

Azt még nem tudjuk, az állatok is tudnak-e az éjszakai programról
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Állati Jó 
 Nyárbúcsúztató 

  Családi Nap

Jöjjön el Ön is Családjával és 
akár négylábú kedvencével együtt, 

búcsúztassuk el az idei nyarat! 
Szeretettel várnak 

mindenkit a szervezők!

Látványos kutyabemutatók, Tánc fellépők, Lángoskuckó, 
Gyerekpóni, Vattacukor, Fagyi, Retro vidámpark, Légvár, 
Állatsimogató udvar, Lufi , Állatkórház, Díszállatkereskedés, 
Állatpatika, és sok-sok vidám meglepetés...

Jöjjön 
akár négyláb

búcsúzta

m

Programok:

2015. szeptember 13. vasárnap, 10-18 óra
Helyszín: Érd, Városi Főtér 

ÉRD

MEGYEI JOGÚ VÁROS

Grafi kai 
partnerünk:

„Szeresd az állatot, mert ő is szeret Téged” 
címmel rajzpályázat indul!

Gyermek Rajzverseny

A tavalyi rekord számú pályázat sikerére való
tekintettel idén is kihirdetjük a versenyt,

2015. július 27-től szeptember 10-ig!   

A beérkezett rajzokból az eredményhirdetést követően
kiállítás fog nyílni az érdi Tesco áruházban! 

A kész munkákat az érdi 
Tesco áruház ügyfél-

szolgálatán elhelyezett
gyűjtőládába kérjük leadni

a korcsoport megjelölésével.

Eredményhirdetés: szeptember 13-án, 
az Állati Jó Nyárbúcsúztató Családi Napon

(2015. szept. 13., 10-18 óra, Érd Városi Főtér)

Rajzold meg  kedvencedet tetszés szerinti
ábrázolással a témában, A/4-es méretben!

Egy pályázó legfeljebb két rajzzal
indulhat a versenyen

óvodás, általános iskola
alsó és felső tagozatos

korcsoportokban. 

Plakát
Grafika:

Bűnmegelőzési tanácsok
Érden és a környékbeli tele-

püléseken különféle trükkök-
kel időről időre próbálkoznak 
a csalók, nem árt idejében 
felkészülni ezekre az esetek-
re, különösen az idősebb lako-
soknak, akik napközben ott-
hon tartózkodnak, és jóhisze-
műen fogadják a hívatlan „lá-
togatókat”. Ha idegen csönget 
be, soha ne engedjék őt be az 
otthonukba anélkül, hogy el-
lenőriznék, kivel állnak szem-
ben! Időről időre felbukkan-
nak olyan csalók, akik hivata-
los személynek adják ki ma-
gukat, de miután bejutnak a 
lakásba, felkutatják az érté-
keket, és kereket oldanak. 
Tudniuk kell: egyetlen szol-
gáltató sem küldi ki a munka-
társait „számlát ellenőrizni”. 
Nem küldenek „visszajáró” 
készpénzt sem: aki ilyet állít, 
csaló, nem kell neki ajtót nyit-
ni!  Ha rendőröknek adják ki 
magukat a látogatók, tőlük is 
kérjék el az igazolványt, vagy 
még jobb, ha betelefonálnak a 
rendőrségre, és megkérdezik, 
valóban a kapitányságról ér-
keztek-e. Ne vásároljanak ut-
cai árusoktól, de legfőképpen 
ne engedjék őket be a házuk-

ba, egyrészt többnyire bóvlit 
árulnak, jó drágán, másrészt 
a többségük csak bejutni 
akar az idős emberek ottho-
nába, hogy kirabolják őket. 
Fát se vásároljanak kisteher-
autóról, mert jóval kevesebbet 
kapnak a pénzükért, és ami-
kor beengedik az árusokat az 
udvarba, igyekeznek elterelni 
a tulajdonos figyelmét, hogy 
meglophassák. Bevásárlás-
kor ne hagyják a táskájukat, 
pénztárcájukat a bevásárló-
kocsiban! Ha autóval mennek 
vásárolni, ne hagyják a nyi-
tott gépkocsiban a táskát, 
amíg a csomagtartóban pa-
kolnak, mert a tolvajok egyet-
len pillanat alatt kikapják on-
nan. Ha bankkártyát hasz-
nálnak, a pin kódot ne írják rá 
a kártyára, de ne tegyék a 
kártya mellé azt a cédulát 
sem, amire felírták! Ha pénzt 
vesznek fel az automatából, 
lehetőleg legyen egy kísérő-
jük, ha nincs, mindig nézze-
nek körül, nem követi-e önö-
ket gyanús személy. Ha tehe-
tik, forgalmas helyen lévő 
pénzautomatát keressenek, 
kerüljék a kihalt környéken 
lévőket.

A kánikulában hűsölhetünk az intézményekben
Az idei nyáron már ne-

gyedszer hirdettek harmad-
fokú hőségriasztást, és a 
várhatóan péntekig tartó ta-
lán minden eddiginél hosz-
szabb, de még nem tudni, 
meddig lesz ilyen alig elvi-
selhetően magas a hőmér-
séklet.

Lehet, sokan nem tudják, 
pedig fontos információ, hogy 
a hőségriasztás idején a vá-
rosi intézmények nyitva áll-
nak azok számára, akiknek a 
nagy forróságban egy kis hű-
sölésre, pihenésre, ivóvízre 
van szükségük. 

T. Mészáros András pol-
gármester közölte: egyelőre 
még gondolkodnak azon, 
hogy osszanak-a vizet a kör-
forgalmak közelében, de ko-
rábban az ÉTV-nek nem vol-
tak pozitív tapasztalatai ez-
zel kapcsolatban: a járműve-
zetők a vízosztókat inkább 
úgy fogadták, mint akik za-
varják a forgalmat. Mégis: 
amennyiben a kánikula ki-
tart, és a hőmérséklet két na-
pon át 35 fok fölé emelkedik, 
mindenképpen megoldják a 
vízosztást a járművezetők ré-
szére is – tudtuk meg a pol-
gármester múlt heti sajtótájé-
koztatóján.

Továbbra is tombol a hőség 
Európa többi országában is: a 
hőmérséklet sok helyen több 
évtizedes rekordot döntött, 
emberek százai lettek rosszul 
a melegtől, a hőhullám néhol 
erdőtüzeket okozott.

A meteorológusok szerint 
ezekben napokban újabb év-
tizedes rekordot döntött a hő-
ség a közép-csehországi ke-
rületben, ahol a rezi és a 
dobrichovicei meteorológiai 
állomások szerint a hőmérő 
higanyszála elérte a hétvégén 
a 39,8 Celsius-fokot. A hírügy-
nökségek megjegyzik, ezzel 
Csehország a forróságot te-
kintve „felülmúlt” több medi-
terrán országot is. Különösen 
nagy volt a meleg Praha-
Zapad körzetében, az északi 
Ústí nad Labemben pedig 39,1 
Celsius-fokot mértek. Ár-
nyékban!

Szlovákiában vasárnap 
közzétették, hogy a hét első öt 
napján összesen 729 embert 
kellett elsősegélyben részesí-
teni a hőség okozta ájulás mi-
att. A legtöbben az eperjesi 
kerületben vesztették el esz-
méletüket, mások a nagy-
szombati kerületben, a leg-
több orvosi segítségnyújtásra 
a zsolnai kerületben volt 

szükség. Az ország egyes ré-
szein szombaton a hőmérő 
higanyszála 35 és 37 Celsius-
fok közé kúszott fel, a meteo-
rológiai előrejelzések nem jó-
solnak enyhülést hétfőre sem.

Románia egész területén is 
hőségriadó van érvényben, 
narancssárga jelzést adtak 
ki Szatmár, Bihar és Arad 
megyére, az összes többi me-
gyében sárga jelzést léptet-
tek érvénybe. 37–38 Celsius-
fokos melegre kell számítani. 

A spanyolországi Estre-
madura tartományban olyan 
pusztító erdőtüzek keletkez-
tek, hogy a vele határos Por-
tugália területéről is száz 
tűzoltót és harminc tűzoltó-
kocsit kellett küldeni a lán-
gok elfojtására. A térségből 
az utóbbi napokban 2400 la-
kost kellett evakuálni. 

Moszkvában ugyan „csak” 
30 Celsius-fokra emelkedett a 
hőmérséklet, de ott ezt is hő-
ségként éli meg a lakosság, 
különös tekintettel arra, hogy 
az idén először lett ilyen me-
leg. A híradások szerint az 
abszolút rekordot 2010. au-
gusztus 9-én mértek, 35,6 fo-
kot. A hatóságok a hétvégén 
ott is felhívták a figyelmet a 
tűzveszélyre.
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Negyedik alkalommal rendezik meg az Állatkertek 
éjszakáját, ezúttal tizenkét magyarországi helyszí-
nen. Az eseményre augusztus 28-án, pénteken 
kerül sor a budakeszi, budapesti, debreceni, győri, 
jászberényi, kecskeméti, miskolci, pécsi, poroszlói, 
szegedi és a veszprémi állat-bemutatóhelyek 
részvételével.

Az Állatkertek éjszakáját 
2012-ben rendezték meg elő-
ször. Akkor országszerte nyolc 
helyszínen várták programok-
kal az érdeklődőket. Az első 

alkalom sikerén felbuzdulva a 
következő évben további intéz-
mények is csatlakoztak a kez-
deményezéshez. A három éve 
megkezdett hagyomány ter-

mészetesen 2015-ben is folyta-
tódik: idén tizenkét bemutató-
hely kínál különleges progra-
mot az érdeklődőknek az Állat-
kertek éjszakája 
keretében. A 
programot szer-
vező intézmé-
nyek fontosnak 
tartják, hogy az 
ország minél 
több pontján 
részt vehesse-
nek az emberek 
ezen a különle-
ges eseményen, 
még több lehető-
séget teremtve a 
nagyközönség 
és a természet 
találkozására. Így nagy öröm, 
hogy szinte minden jelentős 
hazai állatkert és vadaspark 
részt vesz a programban.

Augusztus utolsó pénteké-
nek estéje, amely az Állatker-
tek éjszakájának immár ha-
gyományos időpontja, ebben 
az esztendőben augusztus 28-
ára esik. Ezen az estén az or-
szág tizenegy településén ti-
zenkét bemutatóhely várja 
esti, illetve éjjeli nyitva tartás-

sal és egyedi programokkal az 
érdeklődőket. 

A legtöbb helyen az Állat-
kertek éjszakája programjai 

este 7-től éjfélig tartanak majd, 
a belépés éjjel 11 óráig törté-
nik. A részt vevő intézmények-
be erre az alkalomra külön 
belépti jegyet lehet majd vál-
tani, a főváros térségében mű-
ködő bemutatóhelyek pedig 
mind a három helyszínre érvé-
nyes kombinált belépőjegye-
ket is kínálnak. A részletes 
programokat az egyes állat-
kertek saját honlapjukon te-
szik közzé.

Újra Summerfest a szomszédban
Évről évre hallunk, olva-

sunk róla, meg-meglátogatjuk 
a szomszédos települések ta-
lán legnagyobb figyelmet ér-
demlő, többnapos nyári ren-
dezvény programjait, ám most 
mégis csodálkozva csapjuk 
össze a tenyerünket: tényleg a 
huszonkettedik 
Summerfest kez-
dődik a héten? Az 
egyébként Nem-
zetközi Nép tánc-
fesztivált Szer-
vezők Világszövet-
sége (CIOFF) véd-
jegyét is elnyert 
nagyszabású ren-
dezvény három 
Duna-menti település, Százha-
lombatta, Tököl és Ráckeve 
összefogásával született, im-
már 22 éve. 

Akkor még biztosan nem 
sejtették a szervezők, hogy pár 
esztendő után Európa egyik 
legnagyobb folklórfesztiváljá-
vá növi ki magát. A két évtized 
alatt öt kontinensről több mint 
száz ország képviselője mutat-
kozott be a rendezvényen, és 
nemcsak a népes nemzetek 
hagyományápoló egyesületei, 
tánccsoportjai jöttek, hanem 
sok esetben már kihalófélben 
lévő népcsoportok, nemzeti ki-

sebbségek, aprócska közössé-
gek is elküldik képviselőiket. 
Ez pedig még izgalmasabbá és 
vonzóbbá teszi a Summerfest 
programjait.

Tavaly például egy öttagú, a 
Titicaca-tó partjáról érkezett 
együttes is fellépett. Idén a tíz 

napon át – augusz-
tus 12–22. között – 
tar tó,  X X II. 
Summerfest Nem-
zetközi Folklór-
fesztivál és Nép-
művészeti Vásár 
programjában 18 
ország, köztük 
Chile, Kolumbia és 
Tajvan is szerepel. 

A rendezvénysorozat idén 
megkapta az Európa a Feszti-
válokért, a Fesztiválok Euró-
páért (Effe) minősítést az Eu-
rópai Fesztivál Szövetségtől 
(EFA). Ezt a minősítést első-
sorban olyan fesztiválok érde-
melhetik ki, amelyek program-
jában a szórakoztatás mellett 
az oktatás, tanítás is nagy sze-
repet kap. És ehhez hasonló 
elismeréssel eddig olyan fesz-
tiválok dicsekedhetnek, mint a 
Salzburgi és a Bayreuthi Ün-
nepi Játékok. A programok 
Százhalombattán, Tökölön és 
Ráckevén folynak.

Melléklet a Közgyűlés 188/2015. (VII.30.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételek szerint:

1.  A közszolgáltatás működési területe: Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata: 
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
(továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett 
ellátása kiterjed a lakosság és a nem természe-
tes személyek tulajdonát képező lakás célú és 
más helyiségben épülő vagy már használat-
ban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek 
elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a 
tartalékkéményt is –, valamint tartozékainak 
műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisz-
títására, égéstermék-összetételének vizsgála-
tára, CO-jelzők ellenőrzésére és szakvélemény 
adására.
A kéményseprő-körzetekben a szolgáltató a 
63/2012.(XII.11.) BM. rendeletben meghatáro-
zott feladatok teljes körét, valamennyi tulaj-
donos tekintetében köteles ellátni.
3.      Pályázati feltételek: 
A pályázati eljárásban csak olyan szolgáltató 
vehet részt, aki/amely érvényes cégbejegyzés-
sel rendelkezik vagy szerepel az egyéni vállal-
kozók nyilvántartásában, és megfelel a jogsza-
bályokban foglalt feltételeknek, valamint
•  a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen 

előéletű és szakirányú szakképesítéssel ren-
delkező alkalmazottakat foglalkoztat,

•  rendelkezik a feladat biztonságos és szaksze-
rű ellátásával arányban álló szakemberlét-
számmal és technikai felszereltséggel,

•  a szolgáltatás megkezdésekor tulajdonában, 
bérleményében olyan érdi telephely van, 
amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez 
szükséges eszközök és berendezések tárolá-
sára,

•  a szolgáltatást végző személyeknek munka-
végzésük során kéményseprő formaruhát és 
egyéni védőfelszerelést biztosít,

•  vállalja ügyfélfogadás tartását, pályázatában 
bemutatja annak helyét és gyakoriságát,

•  vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges 
nyilvántartási rendszer létrehozását, kezelését,

•  megfelelő referenciával rendelkezik, amely 
biztosítja, hogy a teljes körű szolgáltatási fel-
adatot felelősséggel a kiírt időtartamon belül 

képes ellátni,
•  Magyarországi Kéményseprők Országos 

Ipartestületi tagsággal rendelkezik,
•  a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött 

felelősségbiztosítási szerződéssel rendel-
kezik,

•  vállalja, hogy a tevékenységét a 61/2012. 
(XII.21.) önkormányzati rendeletben megál-
lapított díjtételek alapján végzi,

•  nem áll felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás hatálya alatt.

4.   Szerződéskötési határidő: 
A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a 
nyertes pályázóval a közszolgáltatás elvégzé-
sére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 
éves időtartamra szerződést köt.
5.   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia 
kell az alábbiakat:
•  cégbírósági végzés másolatát, az egyéni vállal-

kozó nyilvántartásba vételéről szóló elektroni-
kus levél kinyomtatott példányát, vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásából lekért 
adatszolgáltatás kinyomtatott példányát, vagy 
a vállalkozói igazolvány másolatát,

•  a Magyarországi Kéményseprők Országos 
Ipartestületi tagságról szóló igazolást,

•  szakemberlétszám és technikai felszereltség 
bemutatását, szakirányú képesítést igazoló 
okirat másolatát,

•  az ügyfélfogadásra és az eszközök, felszerelé-
sek tárolására alkalmas telephely bemutatá-
sát, vagy annak igazolását, hogy a szolgáltatás 
megkezdésekor tulajdonában, bérleményé-
ben ennek megfelelő telephely fog a rendel-
kezésre állni,

•  a pályázó nyilatkozatát a közszolgáltatás teljes 
körű ellátásának vállalásáról,

•  referenciák ismertetését, amelyek tartalmaz-
zák a szolgáltatást igénybe vevő által kiadott 
igazolást a teljesítés minőségéről,

•  ügyfélfogadás tartása helyének és gyakori-
ságának bemutatását, 

•  a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilván-
tartási rendszer bemutatását,

•  kéményseprő- ipari tevékenységre kötött fele-
lősségbiztosítás meglétének igazolását,

•  nyilatkozatot annak a vállalásáról, hogy a te-
vékenységét 2015. évben a 61/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendeletben megállapított 
díjtételek alapján végzi.

6. A pályázat benyújtásának ideje, helye, 
módja: 
A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) 
határideje: 2015. október 15., 16,00 óra
A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában (2030 Érd, Alsó u. 
1–3.), Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármestere címzéssel kell benyújtani. A 
pályázatokat zárt borítékban, a „Kéményseprő-
ipari közszolgáltatás – pályázat” feltüntetésé-
vel kérjük benyújtani.
A pályázat felbontásának ideje: A Városfejlesz-
tési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság október havi rendes ülésének 
időpontja
7. A pályázatok elbírálásának időpontja, 
szempontjai:
A pályázatok elbírálásának időpontja: Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. 
no vember havi rendes ülése
A kiíró az összességében legelőnyösebb aján-
latot adó pályázóval köt szerződést (többek 
között: a közszolgáltatási díj hatályos 
önkormányzati rendelet szerinti vállalása, 
szakemberlétszám, szakmai felkészültség, 
referenciák), azzal, hogy a pályázat 
elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki 
igazolja köztartozásmentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
•  a pályázó nem jogosult a közszolgáltatás el-

látására,
•  azt a pályázat benyújtására meghatározott 

határidő eltelte után nyújtották be,
•  az nem felel meg e pályázati kiírásban meg-

határozottaknak.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást ad: Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 
tel.: 06 23/ 522-391

Állatkertek éjszakája augusztus 28-án

Országszerte tizenkét bemutatóhelyen várják a látogatókat
A részt vevő  
intézmények
Budakeszin: a Budakeszi 
Vadaspark;
Budapesten: a Fővárosi 
Állat- és Növénykert és a 
Tropicarium (Campona);
Debrecenben: a Nagyer-
dei Kultúrpark Állat- és 
Növénykertje;
Győrött: a Xantus János 
Állatkert;
Jászberényben: a Jász-
berényi Állat- és Növény-
kert;
Kecskeméten: a Kecske-
méti Vadaskert;
Miskolcon: a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrpark;
Pécsett: a belvárosi 
Akvárium-Terrárium (a 
Planetáriummal közösen);
Poroszlón: a Tisza-tavi 
Ökocentrum;
Szegeden: a Szegedi Va-
daspark;
Veszprémben: a Kitten-
berger Kálmán Növény- és 
Vadaspark.

A részletes programot az állatkertek saját hon-
lapjaikon teszik közzé

Azt még nem tudjuk, az állatok is tudnak-e az éjszakai programról
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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közneve-
lési és Művelődési Bizott-
sága a 42/2015.(VI.18.)
KÖMÜB határozata alapján 
meghirdeti az Esélyterem-
tő Ösztöndíj pályázatot. A 
pályázati kiírás a www.erd.
hu honlapon 2015. augusz-
tus 17-én lett közzétéve, a 
pályázat benyújtásának 
határideje a megjelenéstől 
számított 30. nap:  2015. 
szeptember 15.

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
az Esélyteremtő Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és 
segítséget kíván biztosítani 
a tehetséges érdi tanulók 
számára az alap- és közép-
fokú oktatásban folytatott 
tanulmá nyaikhoz, remélve, 
hogy közülük sokan a város 

képzett szakembereivé vál-
nak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, 
hogy a pályázó nappali 
tagozaton, államilag elis-
mert hazai vagy külföldi 
oktatási intézményben: 
a) Alapfokú, illetve közép-
fokú tanulmányokat foly-
tat, 
b) Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 
3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy pél-
dás, és 
e) igazolatlan mulasztása 
nincs.

Ezenkívül a következő felté-
telek közül legalább egy-
nek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos 
helyzetű,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben 
részesülő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhe-
lyezett, 
f) utógondozói ellátásban 
részesülő. 

A Köznevelési és Művelődé-
si Bizottság  a pályázatok 
elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend 
alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi 
eredménye,
b) a pályázó családjában 
élő eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó 
jövedelme.

 Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védel-

méről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 19. § (4) 
bekezdésében foglalt köze-
li hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intéz-
ményben folytatott tanul-
mányok esetén az ösztön-
díjban az ötödik évfolyam-
tól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap 
kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával 
lehet. 
A pályázatot – a pályázó 
által aláírva – 1 példányban, 
zárt borítékban kell benyúj-
tani személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3.), vagy postai 
úton. A postai úton benyúj-
tott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a pos-
tára adás idejét kell érteni. 
A borítékon fel kell tüntetni: 
„Esélyteremtő Ösztöndíj 
pályázat”.
Pályázati dokumentáció 
átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján, vagy letölthető a 
www.erd.hu honlapról a 
Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból. 
A pályázat benyújtási 
határideje a kiírásnak az 
önkormányzat honlapján 
történő megjelenést 
követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési 
és Művelődési Bizottság 
dönt.
A pályázatok elbírálásának 
határideje a benyújtási 
határidő leteltétől számí-
tott 15. munkanap.
Az elbírálás során a Közne-
velési és Művelődési Bizott-
sága határidőn túl benyúj-
tott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, 
formailag megfelelő pályá-
zatot pedig érdemben elbí-
rál. 
A döntés ellen jogorvoslat-
nak helye nincs, a döntésről 
a pályázókat a Bizottság 
írásban értesíti.
Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5.000,- Ft, maxi-
mum 10.000,- forint havi 
támogatásban részesülnek 
az oktatási év 10 hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az 
önkormányzat minden 
hónap 10-éig bankszámlá-
ra utalja át vagy azt a Pol-
gármesteri Hivatal pénztá-
rában, lehet felvenni. A 
tanév során a kifizetés 
módjának megváltoztatá-
sára nincs lehetőség. Alap-
fokú oktatásban részt vevő 
jogosult esetén a kifizetés a 
törvényes képviselő részére 
történik.
 A félévi bizonyítvány 
kézhezvételét követően 
az ösztöndíj továbbfo-
lyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 

A benyújtási határnapot 
követően beérkezett vagy 
postára adott igazolásokat 
érvénytelennek kell tekin-
teni. Utólagos hiánypótlás-
ra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazo-
lás hiánya esetén a második 
félévi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult 
az ösztöndíját két hónapot 
meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszün-
tetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony 
szorgalmi időben a tanuló-
nak felróható módon meg-
szűnik, az ösztöndíjat meg 
kell szüntetni, és a tanév 
során átutalt ösztöndíj ará-
nyos részét vissza kell fizet-
ni.
Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Közne-
velési és Művelődési Bizott-
ság dönt.

Egy pályázó egy tanév-
ben vagy a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíjban, vagy 
az Esélyteremtő Ösztön-
díjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat köz-
vetlen adó- és tb-járulékfi-
zetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóala-
pot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az 
intézmények által adott 
szociális és tanulmányi ösz-
töndíjak.

Köznevelési és  
Művelődési Bizottság

| 2015. augusztus 12. |    helyi érték

Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város esélyteremtő ösztöndíjára

REAL LIVE KARAOKE
GYEREKPROGRAM

AMELIE WELL
UNISEX

(NUSSER, ÁCS, DONÁSZY, ERDÉLYI)

APPLE BANGER
(EX FUNK YOU HONEY)

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
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JE ALATT

A BÜFÉT IP
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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
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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelé-
si és Művelődési Bizottsá-
ga a 41/2015.(VI.18.) 
KÖMÜB határozata alapján 
meghirdeti a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíj pályázatot. A 
pályázati kiírás a www.erd.
hu honlapon 2015. augusz-
tus 17-én lett közzétéve, a 
pályázat benyújtásának 
határideje a megjelenéstől 
számított 30. nap:  2015. 
szeptember 15.

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlé-
se a Tehetséggondozó 
Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget 
kíván biztosítani a tehet-
séges érdi tanulók számá-
ra az alap- és középfokú 
oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remél-
ve, hogy közülük sokan a 
város képzett szakembe-
reivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztön-
díj elnyerésének feltétele, 
hogy a pályázó nappali tago-
zaton, államilag elismert 
hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben 

a) alapfokú, illetve középfo-
kú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén lakó-
hellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását meg-
előző tanévben kimagasló. 

Alapfokú oktatási intéz-
ményben folytatott tanul-
mányok esetén a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban leg-
korábban a nyolcadik évfo-
lyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának 
szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap 
kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával 
lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 
személyesen a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Polgárok Háza, 
Alsó u. 3.), vagy postai úton. 

A postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyúj-
tási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon 
fel kell tüntetni:  „Tehetség-
gondozó Ösztöndíj pályá-
zat”.
Pályázati dokumentáció 
átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján, vagy letölthető a 
www.erd.hu honlapról a 
Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból. 
A pályázat benyújtási határ-
ideje a kiírásnak az önkor-
mányzat honlapján történő 
megjelenést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztön-
díj odaítélésről a Köznevelési 
és Művelődési Bizottság 
dönt.
A pályázatok elbírálásának 
határideje a benyújtási 
határidő leteltétől számított 
15. munkanap.
Az elbírálás során a Közneve-
lési és Művelődési Bizottság 
a határidőn túl benyújtott 
vagy formailag nem megfe-
lelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, minden határidőben 
benyújtott, formailag meg-
felelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályá-
zatok elbírálása során az 
alábbi szempontok és sor-
rend alapján dönt: 
a) a pályázó tanulmányi 
eredménye,
b) a pályázó családjában élő 
eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jöve-
delme.

Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 19. § (4) bekezdésében 
foglalt közeli hozzátartozó-
kat.
A döntésre jogosult a pályá-
zó tanulmányi eredményén 
túl figyelembe veheti a 
műveltségi vagy szakmai 
versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslat-
nak helye nincs, a döntésről a 
pályázókat a Bizottság írás-
ban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesü-
lők minimum 5.000,- Ft, 
maximum 10.000,- forint 
havi támogatásban része-

sülnek a tanév 10 hónapjá-
ra. 
A megítélt ösztöndíjat az 
önkormányzat minden 
hónap 10-éig bankszámlára 
utalja át vagy azt a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során 
a kifizetés módjának meg-
változtatására nincs lehető-
ség. Alapfokú oktatásban 
részt vevő jogosult esetén a 
kifizetés a törvényes képvi-
selő részére történik.
A félévi bizonyítvány kéz-
hezvételét követően az ösz-
töndíj továbbfolyósításához 
a tanulói jogviszonyt február 
28-ig igazolni kell. 

A benyújtási határnapot 
követően beérkezett vagy 

postára adott igazolásokat 
érvénytelennek kell tekinte-
ni. Utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás 
hiánya esetén a második fél-
évi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot 
meghaladóan nem veszi fel, 
az ösztöndíj megszüntetésre 
kerül. 
Ha a tanulmányi jogvi-
szony szorgalmi időben a 
t a n u l ó n a k  f e l r ó h a t ó 
módon megszűnik, az ösz-
töndíjat meg kell szüntet-
ni, és a tanév során átutalt 
ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztön-
díj megszüntetéséről a Köz-
nevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben 
vagy a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban vagy az Esély-
teremtő Ösztöndíjban része-
síthető. 

Az elnyert ösztöndíjat köz-
vetlen adó- és tb-járulékfize-
tési kötelezettség nem ter-
heli, azonban az adóalapot 
növelő jövedelemnek számít 
ugyanúgy, mint az intézmé-
nyek által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

helyi érték    | 2015. augusztus 12. |

Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város tehetséggondozó ösztöndíjára

Vásárlásimaratonmaratononaugusztus 21-23.,péntek, szombat és vasárnap is!

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól

15 perc
(Google Maps)

25 perc

vasárnap
Akár 90%? Akár három napon át?
Akár is?!
Vásárolj akár 90% kedvezménnyel* 2015. augusztus 21-től 23-ig
a Premier Outletben! Pénteken és szombaton
meghosszabbított nyitva tartással, és most vasárnap is.

Nyitva tartás:
augusztus 21., péntek 10:00-22:00
augusztus 22., szombat 10:00-22:00
augusztus 23., vasárnap 10:00-20:00

* Az akció a készlet erejéig tart és a Premier Outlet
dm üzletére nem vonatkozik. A kedvezmények boltonként változnak.
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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közneve-
lési és Művelődési Bizott-
sága a 42/2015.(VI.18.)
KÖMÜB határozata alapján 
meghirdeti az Esélyterem-
tő Ösztöndíj pályázatot. A 
pályázati kiírás a www.erd.
hu honlapon 2015. augusz-
tus 17-én lett közzétéve, a 
pályázat benyújtásának 
határideje a megjelenéstől 
számított 30. nap:  2015. 
szeptember 15.

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
az Esélyteremtő Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és 
segítséget kíván biztosítani 
a tehetséges érdi tanulók 
számára az alap- és közép-
fokú oktatásban folytatott 
tanulmá nyaikhoz, remélve, 
hogy közülük sokan a város 

képzett szakembereivé vál-
nak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, 
hogy a pályázó nappali 
tagozaton, államilag elis-
mert hazai vagy külföldi 
oktatási intézményben: 
a) Alapfokú, illetve közép-
fokú tanulmányokat foly-
tat, 
b) Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 
3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy pél-
dás, és 
e) igazolatlan mulasztása 
nincs.

Ezenkívül a következő felté-
telek közül legalább egy-
nek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos 
helyzetű,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben 
részesülő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhe-
lyezett, 
f) utógondozói ellátásban 
részesülő. 

A Köznevelési és Művelődé-
si Bizottság  a pályázatok 
elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend 
alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi 
eredménye,
b) a pályázó családjában 
élő eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó 
jövedelme.

 Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védel-

méről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 19. § (4) 
bekezdésében foglalt köze-
li hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intéz-
ményben folytatott tanul-
mányok esetén az ösztön-
díjban az ötödik évfolyam-
tól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap 
kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával 
lehet. 
A pályázatot – a pályázó 
által aláírva – 1 példányban, 
zárt borítékban kell benyúj-
tani személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3.), vagy postai 
úton. A postai úton benyúj-
tott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a pos-
tára adás idejét kell érteni. 
A borítékon fel kell tüntetni: 
„Esélyteremtő Ösztöndíj 
pályázat”.
Pályázati dokumentáció 
átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján, vagy letölthető a 
www.erd.hu honlapról a 
Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból. 
A pályázat benyújtási 
határideje a kiírásnak az 
önkormányzat honlapján 
történő megjelenést 
követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési 
és Művelődési Bizottság 
dönt.
A pályázatok elbírálásának 
határideje a benyújtási 
határidő leteltétől számí-
tott 15. munkanap.
Az elbírálás során a Közne-
velési és Művelődési Bizott-
sága határidőn túl benyúj-
tott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, 
formailag megfelelő pályá-
zatot pedig érdemben elbí-
rál. 
A döntés ellen jogorvoslat-
nak helye nincs, a döntésről 
a pályázókat a Bizottság 
írásban értesíti.
Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5.000,- Ft, maxi-
mum 10.000,- forint havi 
támogatásban részesülnek 
az oktatási év 10 hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az 
önkormányzat minden 
hónap 10-éig bankszámlá-
ra utalja át vagy azt a Pol-
gármesteri Hivatal pénztá-
rában, lehet felvenni. A 
tanév során a kifizetés 
módjának megváltoztatá-
sára nincs lehetőség. Alap-
fokú oktatásban részt vevő 
jogosult esetén a kifizetés a 
törvényes képviselő részére 
történik.
 A félévi bizonyítvány 
kézhezvételét követően 
az ösztöndíj továbbfo-
lyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 

A benyújtási határnapot 
követően beérkezett vagy 
postára adott igazolásokat 
érvénytelennek kell tekin-
teni. Utólagos hiánypótlás-
ra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazo-
lás hiánya esetén a második 
félévi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult 
az ösztöndíját két hónapot 
meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszün-
tetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony 
szorgalmi időben a tanuló-
nak felróható módon meg-
szűnik, az ösztöndíjat meg 
kell szüntetni, és a tanév 
során átutalt ösztöndíj ará-
nyos részét vissza kell fizet-
ni.
Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Közne-
velési és Művelődési Bizott-
ság dönt.

Egy pályázó egy tanév-
ben vagy a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíjban, vagy 
az Esélyteremtő Ösztön-
díjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat köz-
vetlen adó- és tb-járulékfi-
zetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóala-
pot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az 
intézmények által adott 
szociális és tanulmányi ösz-
töndíjak.

Köznevelési és  
Művelődési Bizottság

| 2015. augusztus 12. |    helyi érték

Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város esélyteremtő ösztöndíjára

REAL LIVE KARAOKE
GYEREKPROGRAM

AMELIE WELL
UNISEX

(NUSSER, ÁCS, DONÁSZY, ERDÉLYI)

APPLE BANGER
(EX FUNK YOU HONEY)

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.
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ÁSZ

ÜZEMELTE
TI

ESTE 10 UTÁN A CIVIL ÁLLATMENTŐK INGYENES BUSZJÁRATOT BIZTOSÍTANAK A VÁROSKÖZPONTBA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A FACEBOOKON: ROCK YOU LIKE AN ANIMAL ESEMÉNY
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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelé-
si és Művelődési Bizottsá-
ga a 41/2015.(VI.18.) 
KÖMÜB határozata alapján 
meghirdeti a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíj pályázatot. A 
pályázati kiírás a www.erd.
hu honlapon 2015. augusz-
tus 17-én lett közzétéve, a 
pályázat benyújtásának 
határideje a megjelenéstől 
számított 30. nap:  2015. 
szeptember 15.

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlé-
se a Tehetséggondozó 
Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget 
kíván biztosítani a tehet-
séges érdi tanulók számá-
ra az alap- és középfokú 
oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remél-
ve, hogy közülük sokan a 
város képzett szakembe-
reivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztön-
díj elnyerésének feltétele, 
hogy a pályázó nappali tago-
zaton, államilag elismert 
hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben 

a) alapfokú, illetve középfo-
kú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén lakó-
hellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását meg-
előző tanévben kimagasló. 

Alapfokú oktatási intéz-
ményben folytatott tanul-
mányok esetén a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban leg-
korábban a nyolcadik évfo-
lyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának 
szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap 
kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával 
lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 
személyesen a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Polgárok Háza, 
Alsó u. 3.), vagy postai úton. 
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Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város tehetséggondozó ösztöndíjára

Vásárlásimaratonmaratononaugusztus 21-23.,péntek, szombat és vasárnap is!

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól

15 perc
(Google Maps)

25 perc

vasárnap
Akár 90%? Akár három napon át?
Akár is?!
Vásárolj akár 90% kedvezménnyel* 2015. augusztus 21-től 23-ig
a Premier Outletben! Pénteken és szombaton
meghosszabbított nyitva tartással, és most vasárnap is.

Nyitva tartás:
augusztus 21., péntek 10:00-22:00
augusztus 22., szombat 10:00-22:00
augusztus 23., vasárnap 10:00-20:00

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

26
37

05



20 ÉRDI ÚJSÁG

Az Érdi VSE tollaslabda-játékosa és edzője, 
Demeter Judit az elmúlt héten a világ túlsó felén 
rendezett speciális olimpián vett részt Los Ange-
lesben, egészen kiváló eredményekkel.

Négy évvel ezelőtt az athé-
ni játékokon is remekelt, ám 
most a kaliforniai városban 
túlszárnyalta akkori teljesít-
ményét Demeter Judit. Még 
az indulás előtt lapunknak 
adott interjújában elmondta, 
hogy rendkívül pozitívan állt 
a versenyhez, hiszen a lehető 
legtöbb számban, azaz egyé-
niben, vegyes  párosban és 
női párosban is parkettra 
lép, amelyekben célja az 
aranyérem megszerzése 
volt, azaz hármat várt magá-
tól. Ez ám a profizmus, gon-
dolhatnánk, de az eredmé-

nyek ismeretében azt is kije-
lenthetjük, hogy ez nemcsak 
profizmus, hanem a valóság. 

Nem is kellett sok, hogy 
összejöjjön Demeter Judit-
nak ez a nem mindennapi 
teljesítmény: női egyéniben 
kezdte szereplését, ahol már 
rögtön meg is szerezte első 
aranyérmét.  Ezt követően – 
oldalán Purcel Virginiával 
– a legerősebb női páros di-
vízióban elbukták a döntőt, 
így egy ezüstérmet szerez-
tek. 

A sorozat itt még nem ért 
véget, hiszen még a vegyes 

párosok versenyében – ol-
dalán Simkó Zoltánnal – 
begyűjtött még egy aranyér-

met a világjátékokon, így 
nagyon közel állt ahhoz, 
hogy a magasra tett mércét 
megugorja a három arany-
éremmel, de aligha fog bán-
kódni amiatt, hogy egy 
ezüst is „becsúszott”.

Demeter Judit remek sze-
replése nem sikerült volna 
támogatók nélkül. Az ön-
kormányzat és az A-HÍD-
OSC-Újbuda vízilabdacsa-
pata is segítette őt, a vízipó-
lósok egyik meccsük teljes 
bevételét felajánlották 
törzsszurkolójuknak, mert 
a Los Angelesbe való uta-
záshoz kétszázezer forint 
önrészt kellett befizetnie.  
És a jelek szerint remek 
„befektetésnek” bizonyult 
Demeter Juditra fordítani 
ezt az összeget, hiszen az 
olimpiai bajnoki cím talán a 
legnagyobb elismerés egy 
sportág vagy sportoló életé-
ben. 

Büszkék rá az érdiek is, 
hiszen augusztus 5-én az 
Érd Aréna előtt köszöntöt-
ték az ÉRD női kézilabda-
csapatának szurkolói De-
meter Juditot.

n Domonkos Bálint

| 2015. augusztus 12. |    sport

A hétvégén az Érd Arénában játszik a magyar 
női röplabda-válogatott Görögország ellen, 
majd egy héttel később Izraelt is itt fogadja a 
csapat, mindeközben Dömötör-Mátrai Beátáék 
ezüstérmet szereztek a strandröplabda-bajnok-
ság döntőjében.

Hétvégén a kispesti strand 
adott otthont a magyar 
strandröplabda országos baj-
nokság döntőjének, ahol az 
érdi Dömötör-Mátrai Beáta és 
Nagy Krisztina együtt léptek 
pályára, és miután a bajnok-
ság első fordulójában szett-
veszteség nélkül nyertek, 
esélyesként indultak el a dön-
tőben.

Az érdi páros remekül 
kezdte a háromfordulós „se-
lejtezőt”, ugyanis a Kiss–Vár-
konyi duót 35 perc alatt si-
mán, 2:0-ra legyőzték, majd a 
Juraszik–Villám páros az 

első fordulóbeli ellenfélhez 
képest jobban megnehezítet-
te dolgukat, ám így is 2:0-val 
mentek tovább. A harmadik 
párban a végül bronzérmet 
szerző Józsa Zsuzsanna–
Szabó Dorottya duót is 21:17, 
21:18-ra győzték le, így jutot-
tak az elődöntőbe, ahol aztán 
Antal Anett és Kiss Viktória 
ellen szett hátrány ból nyertek 
2:1-re, és jutottak döntőbe. 

A fináléban Lakatos Eni-
kő és Lutter Eszter az első 
játszmában 21:18-ra győzött, 
ám a második szettben, drá-
mai hajrában 29:27-es győ-

zelmével egyenlített Dömö-
tör-Mátrai és Nagy, de a dön-
tő játszmát végül 16:14-re 
nyerte Lakatos és Lutter, így 
az érdi duó ezüstérmet szer-
zett az országos bajnokság 
döntőjében.

Szombaton 20.30-tól, míg 
vasárnap 18.30-tól csap össze 
a magyar női röplabda-válo-
gatott Görögországgal az Eu-
rópa Liga harmadik forduló-
jában. A hétvégi mérkőzések 
elsősorban a szeptemberi 
belga–holland közös rende-
zésű Európa-bajnokságra 
való felkészülés fontos részei, 
hiszen 1987 után Jan De 
Brandt lányai ismét kijutot-
tak a kontinensviadalra.

A magyarok a világranglis-
ta 39. helyén állnak, ám a gö-
rögök tőlük jócskán le van-
nak maradva, így ezen a két 
találkozón jó eséllyel győz-
nek a mieink, akik korábban 
Grúziát kétszer 3:0-ra győz-
ték le, ám a törökök ellen ide-
genben mindkétszer 3:0-ra 
kaptak ki. A magyarok jelen-
leg a negyedik helyen állnak 
a hatcsapatos Európa Liga 
tabellán, ám ha hétvégén két-
szer diadalmaskodnak, ak-
kor egy helyet előrébb lépnek. 
22–23-án majd Izrael ellen két 
ki-ki meccsre számíthatnak 
az Érd Arénában rendezett 
mérkőzéseken, de a hazai pá-
lya előnye, na meg az érdi 
szurkolók lelkesedése jó ala-
pot adhatnak a győzelemre.

 n Domonkos Bálint 

Remek eredményeket hoztak az érdiek

Röplabdalázban ég Érd

Elképesztő teljesítmény!

Tanul a tanítvány 
Nemzetközi sikert ért el Tátrai Nikolett, az érdi Delta Röplab-
da Sportegyesület utánpótlás versenyzője. Az U16-os kor-
osztályú leányzó a gyenesdiási Tóth-Lakits Petra oldalán vett 
részt a MEVZA strandröplabda-tornáján, amelyen a negye-
dik legjobb párosnak bizonyultak mindamellett, hogy a ma-
gyar fiatalok idősebb mezőnyben, U18-ban indultak. „Na-
gyon jól éreztem magam, sokkal többet tanultam a mostani 
hétvégén, mint eddig bármely másik versenyen. Jóval tech-
nikásabban játszottak az ellenfelek Csehországban, mint 
vártam, és kevesebb fizikai erőt alkalmaztak” – nyilatkozta 
Tátrai Nikolett, akinek Dömötör-Mátrai Beáta az edzője.Dömötör-Mátrai Beátáék ezüstérmet szereztek a strandröplabda-

bajnokság döntőjében

Szetthátrányból nyertek 2:1-re, és jutottak döntőbe

Három érmet várt magától. Sikerült!
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Az első fordulóban szabadnapos hazai csapat 
az előző bajnokságban várakozáson alul szere-
pelt, így a játékoskeretében jelentős változások 
történtek. Az érdi csapatnál Kelemen sérülése 
okozott gondot Limperger Zsolt vezetőedzőnek, 
de a fiatal csatár végül vállalta a játékot.

Nagyszerűen kezdett a 
vendég érdi együttes. Sorra 
vezette veszélyes támadása-
it. A hazai játékosok nem 
győzték kapkodni a fejüket 
az első tíz percben már há-
rom ziccert is kialakító érdi 
rohamok során. A kihagyott 
lehetőségek sem vették ked-
vét az érdi támadóknak. Fö-
lényüket Kovács szabadrú-
gás-kapufája, majd újabb 
nagy gólszerzési lehetősé-
gek elszalasztása jelezte. 
Fél óra elteltével csökkent az 
érdiek mezőnyfölénye, így a 
hazaiak is eljutottak a ven-
dégek kapujáig. Az első füre-
di kapura lövésre azonban a 
36. percig kellett várni, de ez 
nem okozott gondot Kertész-
nek.

A második félidőt újabb 
érdi rohamok vezették be, de 
ezek intenzitása elmaradt az 
első félidőben látottaktól. 
Nem kizárhatóan a még min-
dig nagy meleg rovására 
írva. Az érdiek visszafogot-
tabb játéka kiegyenlítettebbé 
tette a találkozót, és a szép 
számmal jelen levő érdi szur-
kolók már azon kezdtek ag-
gódni, nehogy a sok kiha-
gyott lehetőség megbosszulja 
magát és az ellenfél szerez-
zen vezetést. Az aggódókat 
Skita nyugtatta meg, aki egy 
szöglet után a kapu elé belőtt 

labdát 11 méterről kapásból 
ballal vágta a kapuba.

Néhány perccel később 
végleg eldőlt a találkozó. Pin-
tér beadásánál Skita, meg-
előzve védőjét, közelről fejelt 
a kapuba. Hiába a kétgólos, 
megnyugtató előny, a hely-
zetkihasználás továbbra is 
az érdi csapat gyenge pontja 
volt ezen a találkozón. A játé-
kosok abban múlták felül 
egymást, hogy ki tud na-
gyobb helyzetet kihagyni. Ez 
alól a kivétel Skita játéka 
volt, aki nem sokkal a mérkő-
zés vége előtt egy nagyszerű 
visszahúzós csellel elküldte 
a hazai védőt és a 16-os vona-
láról nagy erővel vágta a lab-
dát a vendéglátók kapujába.

A nagy hőség ellenére lát-
ványos, élvezetes játékot mu-
tatott be az érdi csapat az 
első félidőben. Egyetlen szép-
séghiba a rengeteg százszá-
zalékos gólhelyzet elpuská-
zása volt. A második félidő 
játékban elmaradt az első 
félidőben látottaktól, de igaz: 
a gólok ekkor jöttek, fölé-
nyessé téve a győzelmet. Az 
érdi védelem biztos pontja 
volt ezen a találkozó is Honti, 
akinek a meccs után tett nyi-
latkozata szerint egyértel-
műen mienk volt a mérkőzés. 
A labdát mi birtokoltuk töb-
bet, a párharcokat rendre mi 
nyertük meg. Sajnos az első 
félidőben a helyzetek kima-
radtak. Skita góljával azon-
ban megtört a jég, és bizto-
san nyertük meg a találkozót.

Két forduló után még nem 
lehet messzemenő következte-
téseket levonni, azt azonban 
látni lehet, hogy a helyzetki-
alakítással az elmúlt két for-
dulóban nem volt gond, a hely-

zetkihasználással azonban 
igen. Nem lesz minden ellenfe-
lünk ellen 7–8 óriási lehetőség, 
így ezen feltétlenül javítani 
kell. Figyelemre méltó ugyan-
akkor, hogy mindkét találko-
zót kapott gól nélkül hozta le a 
csapat, sőt: ellenfeleinknek 
még gólhelyzetet sem sikerült 
kialakítani a stabilan működő 
védelem mellett.    

A harmadik fordulóban is-
mét szabadnapos az Érdi 
VSE, míg a negyedik forduló-
ban, augusztus 22-én, szom-
baton fél hatkor a bajnokság 
egyik titkos esélyesének ki-
kiáltott Mosonmagyaróvári 
TE lesz az ellenfél az Ercsi 
úti Sportpályán.

A Magyar Kupa 1. fordu-
lójában augusztus 12-én, 

szerdán öt órakor hazai 
pályán a Tállya csapata 
lesz az ellenfelünk. A to-

vábbjutás eg y mérkőzés 
alapján dől el.

n Harmat Jenő

Balatonfüredi FC–Érdi VSE 0-3 (0-0)

Skita mesterhármasával sima győzelem
Balatonfüredi FC–Érdi VSE  0-3 (0-0)
Balatonfüred, 150 néző
Vezette: Berényi T. (Kovács G., Temleitner K.)
Balatonfüredi FC: Szabó – Cseszneki, Gál, Oroszi, Rudolf – 
Somodi, Rápó, Rosta, Baldauf – Wágner, Tóth
Vezetőedző: Földesi Károly
Érdi Vse: Kertész – Ország, Honti, Hegedűs, Cservenka – 
Kovács, Kónya, Csizmadia – Gyurácz, Skita, Kelemen
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerző: Skita (63., 66., 88. percben)
sárgalap: Böröczky 70., Balázsovics 70. percben
Csere: Rosta helyett Böröczky 46., Somodi helyett Switzer 
72., Cseszneki helyett Emperger 80. percben; illetve Kele-
men helyett Pintér 46., Kovács helyett Balázsovics 58., 
Gyurácz helyett Csiszár 76. percben

Mestermérleg
Földesi károly (vezető-
edző, Balatonfüredi FC): 
Van egy kialakulóban levő 
fiatal csapatunk, amely 
nem tudta még felvenni a 
versenyt az Érd rutinos já-
tékosaival. Játékosaim 
küzdeni akarásával maxi-
málisan elégedett vagyok. 
Gratulálok az Érdnek.
limperger Zsolt (vezető-
edző, Érdi Vse): Teljesen 
megérdemelten nyertük 
meg a találkozót. Győzel-
münk akár nagyobb ará-
nyú is lehetett volna. A to-
vábbiakban sok sikert kívá-
nok a Balatonfürednek.

az nB iii nyugati cso-
portjának eredményei
ETO FC Győr–Tatabánya 1-0
Csepel–Sárvár 2-1
MTK II–III. ker. TVE 2-2 
Csorna–Videoton FC II. 2-3
Dorog–FTC II. 0-0
Andráshida–BKV Előre 1-1
Diósd–Puskás Akadémia II. 1-0
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Gazdikereső

Murphy Kis-közepes termetű, 8 
hónapos, vidám szuka kutyus, 
sok szeretetre és törődésre van 
szüksége, amit ragaszkodással 
hálál meg. Fiatal kora ellenére 
már több gazdája is volt, de va-
lamiért nem volt szerencséje, és 
sehol nem maradhatott végleg. 
Olyan felelős gazdira vár, aki 
nem hagyja el többé. Ivartala-
nítás után vihető el.

Cinella Kedves, közepes ter-
metű, 2–3 év közötti puli jelle-
gű keverék szuka kutyus, ivar-
talanított. Élénk, játékos, más 
kutyákkal is jól megfér. Na-
gyon embercentrikus, nem 
szeret egyedül lenni. Mellső 
lábaival integet, ha fel akarja 
hívni magára a figyelmünket.

Ha örökbe fogadná Murphyt vagy Cinellát, 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

A görögdinnye 95 százaléka víz, tehát néhány 
szelet elfogyasztása után máris érezhetjük, 
hogy már nem is vagyunk annyira szomjasak. 
Azonban édes íze ellenére 100 grammban 
legfeljebb 20–40 kalória van, tehát fogyókúrá-
záshoz is kitűnő.

Az édes ízt 100 gramm 
gyümölcsben 7 gramm cu-
kor adja, tehát – mértékkel 
– cukorbetegek is fogyaszt-
hatják. Ki hinné, de ásvá-
nyianyag-tartalma is jelen-
tős: vas, foszfor, nátrium, 
kalcium, kálium, vas és 
foszfor is van benne. Rost-
tartalma serkenti a gyomor- 

és bélműködését, ezáltal ja-
vítja a közérzetet. A dinnyé-
ben levő likopin antioxi-
dáns-tartalma megköti a 
szervezetben kóborló sza-
bad gyököket, ezáltal segít 
a rák megelőzésében is. 
Szintén a likopin hatása ér-
vényesül a bőrre káros UV-
sugárzás elleni védelemben. 

A fajtaválasztéknak kö-
szönhetően július elejétől 
szeptember közepéig fo-
gyasztható. És hogy hogyan 
fogyaszt? Általános sza-
bály, hogy délig csak gyü-
mölcsöt együnk, mert a 
szervezetnek ekkor még a 
kiválasztás munkájához 
kell az energia, és sem ideje, 
sem energiája nincs a dús 
reggelik emésztgetéséhez. 
Délben már ehetünk valami 
masszívabb ételt is, de csak 
a „szénhidrátot zöldséggel”, 
vagy a „fehérjét zöldséggel” 
szigorú szabálya szerint.

És a dinnye mindemellett 
olcsó és finom is!

Szomjas vagy? Egyél görögdinnyét!

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. 26
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg
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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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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

26
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REDŐNY
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TÁRSKERESÉS

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

VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

26
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PRÉSELT MEGGYLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!
100%-os natúr, préselt
MEGGYLÉ-ALMÁVAL, valamint
ALMALÉ és ŐSZILÉ-ALMÁVAL

5 literes kiszerelésben
termelői áron megvásárolható!

EPER- és MEGGYLEKVÁR dédanyáink receptje alapján.
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás.

TEL: 30/2721769, www.fInoMGYuMoLcSLE.hu

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

25
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DuGuláSElHáRíTáSNON-STOp,
GaRaNcIáVal, bONTáSNÉlkül,

DíjTalaNkISZálláS,
VíZVEZETÉk-SZERElÉS,GYORSSZERVIZ.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! T:06-20-5858-838 26
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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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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat és teljes

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/940-83-78 26
36
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24

50
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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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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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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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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

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

25
93
13

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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ÁLLÁST KÍNÁL

(3 hónapos kortól 14 éves korig)

angol gyermek
nyelviskola

angoltanárokat
keres

Százhalombattára
és Biatorbágyra.

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

és a gyerekek szeretete.

Saját gk. előny. Útiköltséget
fizetünk. Diploma nem feltétel.

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

Jelentkezés: 06-30-9332214
www.helendoron.hu
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Értékesítési tapasztalattal rendelkező 1–1 fő üzleti

munkatársat keresünk
az érdi és a budaörsi irodánkba,

alkalmazotti jogviszonyba, szeptemberi kezdéssel.

elvárások:
nMinimum érettségi bizonyítvány n Jogosítvány
n Kitartó, következetes munkavégzés
n Ügyfélközpontúság

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
Iren.szabo@groupama.hu Tel.: +36 30 529 7282
Krisztina.szabo2@groupama.hu Tel.: +36 30 395 8020
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Nemzetközi 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!

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

mobil: 06-30-856-9798 • e-mail: csaba.koos@kludi.hu

JElENTkEzNI SzEMÉlYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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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)
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Akludi kft.munkatársat keres
cnccsiszoló

polÍrozó, forrasztó
munkakörbe.

K Ö V E t E l M É n Y E K :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

É rD E K lŐDn i t E l E fonon :
06-23-886-451 Képes László

JElEntKEzni szEMÉlYEsEn:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

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

egészségügyi alkalmasság

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

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi gyógyszertárba
gyógyszerkiadó
szakasszisztens
munkatársat keresünk.

telefon: 0630/210-60-72
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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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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

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

67
56

Érd és környékéről érettségivel
rendelkező munkatársakat ke-
resek bővülő vállalkozásom-
hoz. Másodállásban is végezhe-
tő. Fényképes önéletrajzokat
a bendu75@freemail.hu címre
kérem elküldeni.

ÁLLÁST KERES

Éjszakai műszakos becsületes
munkát keres középkorú, egye-
dülálló nő. Telefon: 06-30/50-
29-157

CSALÁDI HÁZ

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

Érdi telephelyű festő vállalkozás
szobafestő szakmunkásokat
keres, fizetésmegegyezés szerint.
Érdeklődni a 0620/92-33-951-es

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

LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06-30-411-1561

25
91
75

Érd lakótelepen a 10 emeltesben
55 nm-es, 1+2 fél szobás, 3.
emeleti, tehermentes öröklakás
eladó, azonnal beköltözhető.
Iá.: 10,5 milliós Ft. Telefon:
0630/528-10-18

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

Celldömölk-Izsákfán termál für-
dőhöz 5 km-re összközműves
2200 nm-es telek kis házzal ela-
dó. Telefon: 06-70/503-5719.

KIADÓ INGATLAN

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

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

ÜZLET, IRODA

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

VEGYES

Jutalom a megtalálónak. Elve-
szett 14 éves fekete színű barna
rajzos tacskó lány kutyánk au-
gusztus 1-én a Kakukkfű utcá-
ból. Németh Tibor: 06-70/24-
545-05.

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

Szarvas agancs felvásárlás napi
legjobb áron; és ugyanitt tűzifa
eladó, bükk, tölgy: 2300,- Ft/
mázsa; akác: 2600,- Ft/ mázsa.,
ingyenes kiszállítással. Telefon:
0620/529-64-74.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

26
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REDŐNY

26
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TÁRSKERESÉS

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

VÁLLALKOZÁS

26
38

68

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

26
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PRÉSELT MEGGYLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!
100%-os natúr, préselt
MEGGYLÉ-ALMÁVAL, valamint
ALMALÉ és ŐSZILÉ-ALMÁVAL

5 literes kiszerelésben
termelői áron megvásárolható!

EPER- és MEGGYLEKVÁR dédanyáink receptje alapján.
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás.

TEL: 30/2721769, www.fInoMGYuMoLcSLE.hu

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

24
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

25
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DuGuláSElHáRíTáSNON-STOp,
GaRaNcIáVal, bONTáSNÉlkül,

DíjTalaNkISZálláS,
VíZVEZETÉk-SZERElÉS,GYORSSZERVIZ.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! T:06-20-5858-838 26
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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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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat és teljes

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/940-83-78 26
36

21

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24

50
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

26
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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

24
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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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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

21

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

26
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

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

25
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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

A
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ÁLLÁST KÍNÁL

(3 hónapos kortól 14 éves korig)

angol gyermek
nyelviskola

angoltanárokat
keres

Százhalombattára
és Biatorbágyra.

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

és a gyerekek szeretete.

Saját gk. előny. Útiköltséget
fizetünk. Diploma nem feltétel.

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

Jelentkezés: 06-30-9332214
www.helendoron.hu
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Értékesítési tapasztalattal rendelkező 1–1 fő üzleti

munkatársat keresünk
az érdi és a budaörsi irodánkba,

alkalmazotti jogviszonyba, szeptemberi kezdéssel.

elvárások:
nMinimum érettségi bizonyítvány n Jogosítvány
n Kitartó, következetes munkavégzés
n Ügyfélközpontúság

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
Iren.szabo@groupama.hu Tel.: +36 30 529 7282
Krisztina.szabo2@groupama.hu Tel.: +36 30 395 8020
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Nemzetközi 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!

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

mobil: 06-30-856-9798 • e-mail: csaba.koos@kludi.hu

JElENTkEzNI SzEMÉlYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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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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Akludi kft.munkatársat keres
cnccsiszoló

polÍrozó, forrasztó
munkakörbe.

K Ö V E t E l M É n Y E K :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

É rD E K lŐDn i t E l E fonon :
06-23-886-451 Képes László

JElEntKEzni szEMÉlYEsEn:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

26
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A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

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

egészségügyi alkalmasság

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

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi gyógyszertárba
gyógyszerkiadó
szakasszisztens
munkatársat keresünk.

telefon: 0630/210-60-72

26
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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.

26
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

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

67
56

Érd és környékéről érettségivel
rendelkező munkatársakat ke-
resek bővülő vállalkozásom-
hoz. Másodállásban is végezhe-
tő. Fényképes önéletrajzokat
a bendu75@freemail.hu címre
kérem elküldeni.

ÁLLÁST KERES

Éjszakai műszakos becsületes
munkát keres középkorú, egye-
dülálló nő. Telefon: 06-30/50-
29-157

CSALÁDI HÁZ

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

Érdi telephelyű festő vállalkozás
szobafestő szakmunkásokat
keres, fizetésmegegyezés szerint.
Érdeklődni a 0620/92-33-951-es

telefonszámon lehet.

26
31
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Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06-30-411-1561

25
91
75

Érd lakótelepen a 10 emeltesben
55 nm-es, 1+2 fél szobás, 3.
emeleti, tehermentes öröklakás
eladó, azonnal beköltözhető.
Iá.: 10,5 milliós Ft. Telefon:
0630/528-10-18

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

Celldömölk-Izsákfán termál für-
dőhöz 5 km-re összközműves
2200 nm-es telek kis házzal ela-
dó. Telefon: 06-70/503-5719.

KIADÓ INGATLAN

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

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

ÜZLET, IRODA

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

VEGYES

Jutalom a megtalálónak. Elve-
szett 14 éves fekete színű barna
rajzos tacskó lány kutyánk au-
gusztus 1-én a Kakukkfű utcá-
ból. Németh Tibor: 06-70/24-
545-05.

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

Szarvas agancs felvásárlás napi
legjobb áron; és ugyanitt tűzifa
eladó, bükk, tölgy: 2300,- Ft/
mázsa; akác: 2600,- Ft/ mázsa.,
ingyenes kiszállítással. Telefon:
0620/529-64-74.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Lapozzon bele  

az Érdi Újságba már  

a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Az érdi minaret zömökségével tűnik ki a 
többi közül: mindössze 23 méter magas. A 
minaret müezzin erkélye és sisakja újjáépült, 
mert egy villámcsapás következtében jelen-
tősen megsérült, a dzsámi pedig teljesen 
elpusztult. Építőköveit idővel az utolsó da-
rabig széthordták a lakosok. Varsányi János 
1847-ben készült művészi rajzával már csak 
a magányosan álló csonka tornyot örökít-
hette meg. 

Az 1962–65 közötti régé-
szeti ásatás eredményeit 
alapul véve készítette el Fe-
renczy Károly építész az 
érdi minaret helyreállítási 
terveit. A részleges rekonst-
rukció során, a kiegészíté-
sek olyan anyagok felhasz-
nálásával történtek, ame-
lyek a mai látogató számára 
egyértelműen megkülön-
böztethetőek az eredeti épí-
tési anyagtól és lehetséges 
megjelenésétől is. 

A Mekka felé tájolt, egy-
kori templombejárattal 
szembeni Mihráb fülkét vas-
betonból készítették el, a 
templom sarkait vasbeton 
lámpákkal jelzik. Ma egy 
vasbeton lépcső vezet fel a 
torony bejáratához. A Mek-
ka felé tájolt felső ajtón át a 
körerkélyre kilépve csodá-
latos panoráma nyílik Ófa-
lura, a Dunára és a Beliczay-
szigetre. A műemlékként 
számon tartott török torony 
nem véletlenül az érdiek 
büszkesége, hiszen minare-

tet városunkon kívül csak 
Egerben és Pécsett látha-
tunk. A szigetvári Szulej-
mán szultán dzsámijának 
minaretje csonka, egy 1721-
ben bekövetkezett villám-
csapás által sérült meg. A 
történelmi feljegyzések sze-
rint Szulejmán szultán pa-
rancsára, Hamza székesfe-
hérvári bég a 16. században 
palánkvárat épített Érden, 
a hódoltság korában, amit 
Hamzsabégnek neveztek el. 
A palánkvár építésének ide-
jéből arra következtettek, 
hogy a minaret – a hozzá 
tartozó, azóta már elpusz-
tult dzsámival együtt – szin-
tén e század végén épült. 

Az 1960-as években vég-
zett ásatások azonban bebi-
zonyították, hogy a török 
imahely az erősség 17. szá-
zadi bővítésekor épült. Jó-
val később, az 1999 szept-
emberében végrehajtott 
homlokzattisztítás során a 
faragott díszítésnél piros 
színű festés nyomokat talál-

tak a restaurátorok, ame-
lyet rekonstruáltak is. A to-
rony külső kőkonzerválási 
munkái 1999 novemberének 
közepére készültek el a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának támoga-
tásával. A dzsámi visszaépí-
tésére azonban még csak 
kísérletet sem lehetett ten-
ni, mivel az alaprajzi adato-
kon kívül semmi támpont 
nem volt hiteles rekonstruk-
ciójára. 

A 23 méter magas érdi mi-
naret a magyarországi tö-
rök tornyok között a legzö-
mökebb. Törzse 12-szög 
alaprajzú. Körerkélyéhez 
összesen 53 változó magas-
ságú lépcsőből álló csiga-
lépcsősor vezet fel. A lépcső 
megvilágítását a torony fa-
lába épített résnyi nyílások 
biztosítják. A műemlék a 
Magyar Állam tulajdona, 
kezelője Érd Önkormányza-
ta, nyitva tartásáról a Műve-
lődési Központ gondosko-
dik. Az Érdi Hunga rikum 
Klub nem sokkal megalaku-
lását követően, az épített 
értékek kategóriájában, 
Érdikummá fogadta. Az év 
folyamán gyakran érkeznek 
tanulmányi kiránduláson 
részt vevő diákok, turista-
csoportok, hogy megtekint-
hessék városunk eg yik 
büszkeségét. A kopott lép-
csők, a világítás hiánya óva-
tosságra int minden látoga-
tót. A körerkélyen pedig 
egyszerre 5 főnél többen 
nem tartózkodhatnak.

Az elsők között került be az Érdikumok sorába az érdi minaret

Csak három van belőle az országban – az egyik itt!

A Mekka felé tájolt felső ajtón át a körerkélyre kilépve csodálatos pa-
noráma nyílik Ófalura, a Dunára és a Beliczay-szigetre

elektroe ektrol
outlet
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Háztartási kis- és nagygépek, szórakoztatóó eelleekkttrroonniikkaa
2049 Diósd, Balatoni út 2. az interspar területén •+36 23/3777000 000000111

Kiemelt ajánlatainK:
• 13–14 terítékesmosogatógépek

122 000 Ft helyettmost69900 Ft-os áron

• 9 terítékesmosogatógépek
96 500 Ft helyettmost59900 Ft-os áron

• Daewoo, Igenix digitálismikrohullámú sütők
17 900 Ft helyettmost14500 Ft-os áron

Új, csomagolássérült,mintadarab,
kifutó termékek jelentős kedvezménnyel!
az ajánlott termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a hirdetésben szereplő akciós áron!

Elektro-Outlet

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

26
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Konyhabútor Készítése

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

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

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

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

10 cm 56

26
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14knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

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

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

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

gipszkarton
proFilok


