
„Néha annyira kevés kell, hogy odafigyeljünk egymásra!”
Interjú Miks-Rédai Csaba masszőr, költő, hangtechnikus, bölcsészhallgatóval n 4–5. OLDAL
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Duna-parti fejlesztések
Tizenkét fő projektelemből álló, kikötőt, standfürdőt, 
iroda- és gyógyparkot, szállás- és lakóhelyeket, euró-
pai intézményi központokat is magában foglaló kon-
cepciót ismerhettek meg az érdeklődők a múlt szer-
dán tartott tájékoztató fórumon.  n 6. OLDAL

Közgyűlési összefoglaló
A képviselők elfogadták a tavalyi év zárszámadását, 
kinevezték a Szepes Gyula Művelődési Központ új 
igazgatóját, tárgyaltak a volt téglagyár területének re-
habilitációjáról, továbbá számos fejlesztés beruházási 
célokmányáról is döntöttek.  n 7. OLDAL

TeSzedd!: nehéz lesz felülmúlni
Több száz köbméter szeméttől tisztították meg idén is 
Érdet az önkéntesek az országos TeSzedd! akció kere-
tében. Parkváros tetejétől a Duna-partig tucatnyi hely-
színen takarítottak a különböző szervezetek, önkor-
mányzati képviselők és a lakosság.  n 18. OLDAL

Történelmi ezüst a Magyar Kupában
Az Érd NB I-es női kézilabda-

csapata a Tippmix Török Bódog 
női kézilabda Magyar Kupa né-
gyes döntőjében a Fehérvár KC-t 
25-23-ra legyőzve, története leg-
jobb eredményét elérve bejutott a 
döntőbe, ahol ugyan 33-27-re alul-
marad a Győri Audi ETO KC ellen, 
de így is ezüstéremnek örülhettek 
az érdi lányok. Ráadásként a 
Tippmix Török Bódog női kézilab-
da Magyar Kupa négyes döntője 
legjobb játékosának Klivinyi 
Kingát válaszották meg. Már az 
történelmi tett volt az ÉRD csapa-
tánál, hogy bejutott a Magyar 
Kupa fináléjába, hiszen amióta 
feljutott az első osztályba, azóta 
rendre bronzcsatákat vívott. A 
döntőben a papírforma szerint is a 
2005 óta címvédő Rába-partiak 
voltak a mérkőzés esélyesei, de az 
érdi csapat végig küzdve játszotta 
története első kupadöntőjét.

Részletek a 21. oldalon.
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Kedves 
Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ügyfélszolgálati 
irodánk és 
szerkesztőségünk 

2016. május 5-től  
megújult környezetben 
várja Önöket  

a Szabadság tér 12.  
szám alatt  
(Siker Üzletház), 
a megszokott 
nyitvatartással.

Továbbra is forduljanak 
hozzánk bizalommal!

 Szerkesztőség



A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18-19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18-19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15-20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ-KDNP)
 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
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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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

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; 
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.

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 HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00, 
péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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 beje-
lentkezés alapján. A kezelőirodák 
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00-
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek 
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00-11.00. Illeté-
kességi 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

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; E-mail: 
jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; E-mail: 
szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail: 
habilitacio@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 héten már javában 
zajlik az érettségi, ezt 
megelőzően azonban 
több mint négyszáz 
diák köszönt el múlt 
pénteken érdi középis-
kolájától.

A Gárdonyi iskola gimnázi-
umi tagozatán két osztály öt-
venhat tanulója búcsúzott az 
iskolától múlt pénteken. 
A búcsúzkodás már csütörtö-
kön megkezdődött: a két vég-
zős osztály egy-egy rózsa-
bokrot ültetett el az udvar 
egyik szegletében, a „végző-
sök fája” mellett – ezt a cseme-
tét a legelső elballagó gimna-
zisták ültették két esztendeje, 
emellé kerülnek minden esz-
tendőben az új rózsatövek.

Mint Pintérné Bernyó Pi-
roska igazgató fogalmazott: a 
ballagás olyan ünnep, amely-
ben egyszerre van jelen az 

emlékezés és a búcsú, az útra 
hívás és az új iránti kíváncsi-
ság, magában a vonulásban a 
véges végtelenség és a majda-
ni megérkezés reménye.

– Nehéz, de örömteli feladat 
volt az itt álló diákokat idáig 
eljuttatni. A megbízatásunk 
ezennel véget ért. Tovább 
nem követhetjük a fiatalokat 
az úton. A cél, hogy most már 
nélkülünk haladjanak. De te-
gyünk ígéretet: itt, a gimnázi-

umban továbbra is megtalál-
nak minket. Ha nem sikerül a 
kitűzött cél teljesítése, mi 
mindig készen állunk arra, 
hogy segítséget nyújtsunk 
egykori tanítványainknak – 
hangsúlyozta beszédében az 
igazgatónő, aki végezetül az 
iskola elismeréseit nyújtotta 
át a végzős diákoknak. Ebben 
az esztendőben az örökös 
diák címet két tanuló nyerhet-
te el: Pálházy Alexandra és 
Jó Henrietta.

n  n  n
Szikrázó napsütésben bal-

lagott el tizenegy osztály kö-
zel kétszáz diákja a Kós Ká-
roly Szakképző Iskolából pén-
tek délelőtt.

– Az iskola a diákok máso-
dik otthona, ha tetszik, ha 
nem. Éveken át a suliban tölt-
jük a hétköznapjainkat – 
mondta egy végzős lány. Egy 
másik, szakácsnak készülő 
lány szerint a ballagás lezár-
ja életük egy fejezetét. A ke-

mény, tanulással töltött évek 
után megérdemlik a végző-
sök, hogy reflektorfénybe ke-
rüljenek, csodaszép virágo-
kat kapjanak és szeretteikkel 
ünnepeljenek.

Dózsa Lajos, az iskola 
megbízott igazgatója megha-
tó beszédben köszöntötte a 
jövő szakembereit. – A végzős 
diákok többfelől indultak és 
most szerteágazóan széled-
nek szét, egyvalami azonban 

mégis összeköti őket: az, hogy 
mindnyájan „kósosok” vol-
tak. Lehet, most még friss az 
élmény, de az elballagó diá-
kok jelentik a következő gene-
ráció szakembereit. Rajtuk 
múlik, hogy lesz-e, aki bizton-
ságos villamoshálózatot ké-
szít, lesz-e precíz, megbízható 
központifűtés-szerelő, ügyes 
kezű festő, udvarias pincér, 
olyan szakács és cukrász, 
akinek a munkájáért átutaz-
zák az országot? Rajtatok 
múlik, hogy lesznek-e majd 
olyan autószerelők és karosz-
szérialakatosok, akiknek a 
telefonszámát kincset érő in-
formációként adják át egy-
másnak az emberek és olyan 
kereskedők és eladók, akik 
miatt szeretünk majd boltba 
járni – mondta a megbízott 
igazgató.

n  n  n
A legtöbb, amit gyereke-

inknek adhatunk: gyökerek 
és szárnyak – idézte Goethe 
szavait búcsúztatójában 
Szilasné Mészáros Judit, a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium igazgatója.

Ebben a középiskolában a 
péntek délutáni ünnepség vé-

gén öt évfolyam 160 ballagó 
diákja engedte a magasba a 
„szárnyalást” szimbolizáló 
színes lufikat. Az intézmény-
vezető kiemelte: idén is sokol-
dalú osztályközösségektől 
búcsúznak. Kik a tanulásban, 
a tanulmányi versenyeken, 
kik a nyelvek területén, kik a 
művészetekben, többen a 
sportban alkottak maradan-
dót – fűzte hozzá az igazgató, 
majd így folytatta: összeková-
csolódtak, önálló, kreatív tár-
sasággá váltak, példaértékű 
teljesítményt nyújtva. Vala-
mennyi, most elköszönő diák 
jövője a gimnázium padjaiban 
kezdődött. Noha értékmérő 

pillanatok előtt állnak, nincs 
mitől tartaniuk, hiszen az idei 
végzősöknek több mint fele 
jeles vagy kitűnő bizonyít-
ványt szerzett. A tanulmányi 
átlaguk 4,55.

Batha Bálint, a nyolc évfo-
lyamos osztály végzős diákja 
kiemelte: mivel életének csak-
nem a felét ennek a gimnázi-
umnak a falain belül töltötte 
el, igencsak megrendítő válto-
zások elé néz a közeljövőben. 
Még nem fogta fel, hogy tény-
leg vége van, de úgy vélte, 
nincs oka a szomorkodásra, 
mert bízik az itt megszerzett 
tudásában és képességeiben.

n ÁK–BE–BNYH

Elballagtak a végzős diákok

Búcsúzni kell most cimborák

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”

Többfelől indultak és most szerteágazóan szélednek szét…

Egyszerre van jelen a végtelenség és a megérkezés reménye
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Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre rendelhetők:1549Ft/m2-től
Cserepes lemezekmár1639Ft/m2-től
Szendvicspanel3937Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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Magyar-történelem szakos tanárnak készül, már csak a szakdolgozat hiány-
zik a diplomához. Közben hangstúdiót működtet és rendezvények hango-
sítását vállalja. A közelmúltban pedig masszázsszalont nyitott a városköz-
pontban. „Most végre kiteljesedett az életem” – vallja Miks-Rédai Csaba, aki 
születésétől fogva teljes vaksággal éli hétköznapjait.

n Bálint Edit

– Mióta működik a vállal-
kozása?

– Tavaly novemberben si-
került megnyitnom ezt a kis 
szalont, de a hangstúdióm-
ban is dolgozom. Épp az 
imént zárult egy munkával 
kapcsolatos tárgyalásom. 
Manapság nem árt több lábon 
állni! Úgy vélem, ha jól beosz-
tom az időmet, párhuzamo-
san működhet mindkét tevé-
kenységem. Bár, az utóbbi 
időben inkább a masszázsra 
van nagyobb igény, de a 
hangstúdióról sem szeretnék 
lemondani, mert a hangtech-
nika nagy kedvencem. Hobbi-
ként kezdtem vele foglalkoz-
ni, majd 2007-ben a barátaim-
mal – akik jókedvükben, tár-
sadalmi munkában segítet-
tek – sikerült összeraknunk 
egy komoly stúdiót. Zenekari 
demókat veszünk fel. Munka-
helynek nem nevezném, mert 
nincs állandó munka, de ha 
ilyen jellegű megbízást ka-
pok, nagyon szívesen teljesí-
tem. Közben voltam telefonos 
ügyfélszolgálaton, érzéke-
nyítő programban munka-
társ, dolgoztam egy interne-
tes rádiónál és az utóbbi két 
évben masszőrként is tevé-
kenykedem. Mondhatni, 
mindegyik elfoglaltság folya-
matosan jelen van az életem-
ben.

– Városunk szülötte?

– Igen, tősgyökeres érdi va-
gyok. Csupán egy rövid ideig, 
2004–2007 között laktam Fe-
hérváron. Akkoriban a fele-
ségemnek Veszprémben volt 
a munkahelye, én meg Buda-
pesten, az ELTE-n tanultam 

magyar-történelem szakon, s 
így mindkettőnknek csak 
„félúton” volt az otthonunk, 
neki is, nekem is szinte 
ugyanannyit kellett naponta 
utazni. Később, amikor a fe-
leségem is Pesten kezdett 
dolgozni, ideköltöztünk Érd-
re.

– Bölcsésznek készült, a 
hangtechnika és  a 
masszőrködés csak kisebb ki-
térők?

– Nem nevezném kitérő-
nek, mert a hangtechnika 
egy állandó „szívszerelmem”. 
Az első emlékem még ötéves 
koromból való, amikor min-
denáron meg akartam tudni, 
hol bújt el a rádióban az a bá-
csi, aki épp énekelt. Sikerült 
is valahogyan szétszerelnem 
a közben működő, áram alatt 
lévő rádiót. A „bácsit” persze 
nem találtam meg benne, ám 
a trafót majdnem! A szülei-
met meg sikerült alaposan 
megrémiszteni, amikor meg-
látták, mit csinálok. Szeren-
csére ezt a kalandot megúsz-
tam, de a hangtechnika irán-
ti érdeklődésem azóta sem 
halványult. Később különféle 
magnókkal kísérleteztem, ki-
finomult érzékem lett ahhoz, 
melyik készít jobb minőségű 
felvételeket. Mesék és filmek 
hangját vettem fel a tévéből. 
Nagyon izgatott minden, ami 
a hangtechnikával volt kap-
csolatos. Aztán 2002-ben el 
kellett döntenem, hogy hang-
mérnöknek tanulok vagy hu-
mán szakot választok.

– Végül a magyar-történe-
lem győzött. Vajon miért?

– Hiába voltam úgy oda a 
hangtechnikáért, sejtettem, 

hogy nem sikerül majd befe-
jezni a szakmát, mert a ta-
nulmányok vége felé renge-
teg helyszíni rajzot is kell ké-
szíteni, amit én látássérült-
ként semmiképpen sem tud-
tam volna megoldani. Szüle-
tésem óta százszázalékos 
vaksággal élem a minden-
napjaimat. Meg aztán volt 
egy másik oka is: úgy gondol-
tam, ha az embernek megvan 
a megfelelő műszaki felszere-
lése és még jól is csinálja a 
hangtechnikai munkát, ak-
kor a hangmérnöki diploma 
nélkül is megtalálják a meg-
bízások. Senki sem kérte tő-
lem a végzettségemet igazoló 
bizonyítványt, hanem a mun-
kám minősége volt a mérv-
adó. Ráadásul fizetős tanul-
mány lett volna, ezért inkább 
minőségi műszaki felszere-
lésre költöttem azt az össze-
get. Én már 18 éves korom-
ban tisztában voltam azzal, 
hogy mivel teljesen vak va-
gyok, lehetek bármilyen jó is 
a szakmában, nem engem 
fognak megbízni a Budapest 
sportcsarnokban rendezett 
koncertek hangosításával. A 
kisebb rendezvényekre, 
hangfelvételekre meg épp 
elég az a tudás, amivel ren-
delkezem. Egyébként a ma-
gyar meg a történelem ked-
venc tantárgyaim voltak, így 
nem volt kérdés, hogy miben 
folytassam a tanulmányai-
mat.

– Úgy tudom, verseket is ír. 
Nemrégen egy antológiában 
jelentek meg költeményei. 
Örült neki?

– Nem is tudtam róla, hogy 
édesanyám beküldte egy pá-
lyázatra a verseimet. Az 
Accordia kiadásában, a 

Fényösvények című kötetben 
jelentek meg. Nagy meglepe-
tés volt számomra, mert egy 
általános irodalmi antológiá-
ról van szó, nincs köze a va-
kokhoz. Ezt azért hangsúlyo-
zom, mert vannak kifejezet-
ten ilyen antológiák is. Az én 
verseimet viszont úgy közöl-
ték, hogy fogalmuk sem volt 
róla, ki vagyok, és ez impo-
nált nekem. Korábban azért 
nem küldtem be a műveimet a 
„speciális”, azaz a vak szer-
zők gyűjteményébe, mert 
meggyőződésem, hogy egy 
irodalmi műnek semmi köze 
ahhoz, hogy a szerzője lát-e 
vagy sem! Ez a zenére is igaz. 
Vagy van hozzá valakinek te-
hetsége, vagy nincs. A szer-
kesztők tehát beválasztották 
a verseimet az említett anto-
lógiába, ám óriási volt a meg-
lepetés, amikor a Braille-
nyomtatványaimmal jelen-
tem meg a felolvasó esten! 
Nem is tudták, miért nem je-
leztem nekik, hogy látássé-
rült vagyok? – kérdezték. 
Mert ez a tény nem változtat 
semmit a verseimen! – mond-
tam. Nem szóltam, mert a ver-
sek szempontjából lényegte-
len, hogy látok-e vagy vak 
vagyok. Épp annyira nem 
számít, mint a hajam hosszú-
sága!

– Egyébként speciális isko-
lában kezdte a tanulmányait?

– Igen. A vakok iskolájában 
fejeztem be az általános isko-
lát. Ez azért volt fontos szá-
momra, mert egy integrált 
környezetben nem tudtam 

volna elsajátítani a szüksé-
ges, speciális ismereteket. 
Ilyen többek között a Braille-
írás és olvasás, ami ma is óri-
ási segítséget jelent, hiszen 
napi szinten használom, 
szerkesztek, nyomtatok 
Braille-meghívókat. Sőt, a 
call centeres munkámban is 
jól jött, amikor kötelezően 
szó szerinti szövegeket kel-
lett az ügyfeleknek elmonda-
nom. Ugyanilyen hasznos 
volt számomra a tízujjas gé-
pelés és a számítógépes szö-
vegszerkesztés elsajátítása 
is, amelyek nélkül ma már el 
sem tudnám képzelni a min-
dennapjaimat! Meg, persze, 
az önálló botos közlekedés is 
a speciális környezetben vált 
számomra rutinná. A közép-
iskolai tanulmányaim során 
azonban én voltam az egye-
düli látássérült. Ennek azért 
örültem, mert egyébként az 
emberek szeretnek beskatu-
lyázni bennünket. Úgy vélik, 
ha két vak összetalálkozik, 
máris remekül megértik egy-
mást! Nem biztos, hiszen a 
vakságnak semmi köze két 
ember barátságához! Azt, 
hogy ki lesz a barátom, szá-
momra elsősorban az dönti 
el, hogy hasonló-e az érték-
rendünk. Nekem abszolút ter-
mészetes, hogy egyaránt 
vannak vak, gyengén, de ki-
válóan látó barátaim is, mert 
sokkal fontosabb, milyen ér-
tékrendet képviselnek, mint 
az, látó, avagy vak emberként 
élnek.

– Van egy nővére, akinek ép 
a látása. Ön hogyan élte gyer-

Egyesek elfogadnak, mások zavarban vannak, nem tudják kezelni a 
helyzetet

Beszélgetés Miks-Rédai Csabával

„Néha annyira kevés kell, hogy 
odafigyeljünk egymásra!”
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mekkorában a vakságát? 
Bántotta, zavarta?

– Inkább csak azt éreztem, 
hogy a szüleim sokkal jobban 
figyeltek rám, jobban féltet-
tek, mint a testvéremet, akire 
emiatt szintén több feladat 
hárult. Nővéremnek gyakran 
rám is vigyáznia kellett, néha 
helyettem is dolgozott, ha va-
lamit ránk bíztak a szüleink. 
Később, amikor már magam 
is sok mindent megtanultam, 
örültem, hogy le tudtam ven-
ni a válláról ezeket a terhe-
ket. Az meg természetes volt, 
hogy a vakságom okán min-
dentől jobban féltettek a szü-
leim. Ezzel én is ugyanígy 
lennék. Igaz, még nincs gyer-
mekem, de ha lesz, biztosan 
nagyon fogok rá vigyázni! 
Azt már tudom, hogy a sze-
mével nem lesz baj. A felesé-
gemnek ugyanis ép a látása, 
az én vakságomnak pedig 
nem genetikai okai vannak. 
Az orvosi papíromon csak ez 
áll: „egy milliméteres törés 
található a fő látóidegben, 
oka ismeretlen”.

– Gyermekkorában vigyáz-
tak önre. Vajon felnőttként 

hogy érzi magát a világban? 
Elfogadják, segítenek az em-
berek, vagy inkább kerülik 
önnel a találkozást?

– Már megszoktam, hogy 
sokféle ember van és különfé-
le módon reagálnak, ha vak 
emberrel találkoznak. Egye-
sek elfogadnak, mások za-
varban vannak, nem tudják 
kezelni a helyzetet. Nem na-
gyon foglalkozom azokkal, 
akiknek ez problémát jelent. 
Akit taszít a vakságom, leg-
feljebb elkerül! Nekem meg 
előny, hogy legalább nem lá-
tom az arcát, a gesztusait. 
Nekem nem is a kommuniká-
cióban, inkább a közlekedés-
ben jelent nehézséget a vak-
ságom. Meg néha a bevásár-
lás is nehezebb, ezért inkább 
kisboltban vásárolok. Ott 
nem érzem ezt a hátrányt, hi-
szen éppúgy kiszolgálnak a 
pult mögül, mint a látó embe-
reket. Nagyáruházakban 
már bonyolultabb. Azt hi-
szem, a fiatal látássérülteket 
jobban fel kellene készíteni 
arra, hogy merjenek segítsé-
get kérni! Persze, magamból 
kiindulva tudom, hogy nem 
könnyű mások segítségére 

támaszkodni, különösen, ha 
az rutinfeladat a látók szá-
mára. Én is szeretek mindent 
önállóan megoldani, de ha 
nem megy, szólok. Egyébként 
nagyon fontos az akadály-
mentesítés, mert meggyőző-
désem, hogy nem csak a fo-
gyatékossággal élők életét 
könnyíti meg. Sok esetben az 
időseknek, a babakocsis kis-
mamáknak is áldás, ha nem 
magas lépcsőkön kell felka-
paszkodniuk, hanem van egy 
kellemes lejtésű rámpa, ame-
lyen könnyebben haladnak. 
Én például busszal közleke-
dem a városban. Örülnék, ha 
hangosan bemondanák, mi-
kor, melyik megállóhoz ér-
keztünk. Ez a városunkba 
érkező idegeneknek is jól jön-
ne! Néha annyira kevés kell, 
hogy odafigyeljünk egymás-
ra!

– Szerencsére ma már a 
technikai vívmányok is sok 
segítséget jelentenek a vak-
sággal élőknek…

– Igen, a számítógép képer-
nyőolvasójával szinte „ki-
nyílt” a világ a vak emberek 
előtt! Tizenéves koromban 
még egyáltalán nem érdekelt 
a számítástechnika. A közép-
iskolát is a Braille-írással 
csináltam végig, de be kellett 
látnom, ha továbbra is távol 
tartom magam a számítógép-
től meg az okostelefontól, 
olyan leszek, mint az az anal-
fabéta, aki nem is akar meg-
tanulni olvasni, s ezáltal ren-
geteg kaput bezár maga előtt.

– Beszélgetésünk elejére 
visszakanyarodva, tulajdon-
képpen hogyan került kap-
csolatba a masszázzsal?

– Ez is egy nagyon régi ter-
vem volt. Kicsi koromban 
még a nagymamám kért meg 
a nap végén, masszírozzam 
már meg a nyakát meg a há-
tát! Legelső ilyen emlékem 
talán hatéves koromból ered. 
Aztán apukám is gyakran 
mondta: „Ha már olyan szép 
nagy és erős lapátkezed van, 
fiam, akkor lazítsd meg az én 
izmaimat is!” Sőt, ha zenélni 
mentünk, a gitáros barátom 
is gyakran kért egy kis lazító 
masszázst fellépése előtt. 
Ösztönös lehetett, de szak-
képzés nélkül is elég jól meg-
oldottam ezt a feladatot. Még-
is, kedves barátomnak, De-
meter Viktornak előbb én 
ajánlottam, hogy nyisson 
masszázsszalont, amikor 
már kilenc hónapja munka-
nélküli volt, és bevált! Ké-
sőbb, amikor én panaszkod-
tam neki, hogy nem megy jól 
a hangstúdió, azt mondta ne-
kem: Ne sajnáltasd magad, 
menj el egy masszőrtanfo-
lyamra, és csináld! Előbb 
megsértődtem, mit oktatgat ő 
engem, de egy-két nap múlva 
már kezdtem megbarátkozni 
a gondolattal. A képzés után 
előbb csak a barátaimon gya-
koroltam. Aztán részt vettem 
egy egészségnapon, hogy le-
teszteljem, bírják-e a kezeim 
a napi 7–8 órás igénybevételt. 
Bírták. Majd Viktornak szük-
sége lett két hét helyettesítés-
re. Kicsit aggódtam, nehogy 
rosszul csináljam és elűzzem 
a törzsvendégeit, de végül 
nem panaszkodtak. Sokat kö-
szönhetek a barátomnak, 
tőle tanultam meg mindazt, 
amire a tanfolyam kevés. Si-
került összegyűjtenem egy 
kis kezdőtőkét, és kibéreltem 
ezt a kis helyiséget, ahol vé-

gül kialakítottam a saját, 
frissítőmasszázs-szalono-
mat. Hálás vagyok a felesé-
gemnek és a barátaimnak, 
hogy segítettek abban, hogy 
itt minden olyan legyen, ami-
lyennek megálmodtam.

– Eredetileg magyar-törté-
nelem szakos tanárnak ké-
szült. Vajon végleg lemondott 
erről az álmáról?

– Az egyetem előtt egy 
nagyszerű felkészítőn vehet-
tem részt, így már akkor el-
határoztam, hogy és is felké-
szítő tanár leszek majd. Vi-
szont, ha tanítanék, nélkü-
lözhetetlen lenne az admi-
nisztráció is, amivel már 
gondjaim lehetnének. Az 
évek során megértettem és 
elfogadtam, hogy aki fogya-
tékossággal született, ne ra-
gaszkodjon olyan tevékeny-
séghez, amit nála sokkal 
egyszerűbben és gyorsabban 
el tud végezni valaki más! 
Célszerűbb inkább olyan dol-
gokat keresni, amiben a saját 
adottságait és képességeit 
tudja kamatoztatni. Nekem 
ilyen a beszéd, a hangosítás 
meg – mint kiderült – a masz-
százs. Én ebben vagyok – ha 
nem is feltétlenül jobb, de – 
meggyőző. Ezekben a tevé-
kenységekben bárkivel felve-
hetem a versenyt, biztosan 
nem én kerülök hátrányba! 
Úgy érzem, ezzel a vállalko-
zással most kiteljesedett az 
életem. Nem kényszer, hanem 
valóságos felüdülés számom-
ra, ahogyan a hangstúdióban 
végzett munka is annak szá-
mít. Örülök, hogy a kettő 
megfér egymással, sőt ma-
rad még hely az irodalomnak 
meg a történelemnek is.

Miks-Rédai Csaba 1983-ban született. 1990-től 1998-ig a 
Budapesti Vakok Általános Iskolájába járt, ahol folyékonyan 
megtanulta a Braille írását, olvasását, és a tízujjas vakon gé-
pelést is elsajátította.1998-tól 2002-ig Budapesten, a Teleki 
Blanka Gimnáziumban végezte el középiskolai tanulmánya-
it, majd felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
bölcsészkarának magyar és történelem szakára. Később el-
végzett egy frissítő-relaxáló svédmasszázs tanfolyamot, va-
lamint 2013 decembere és 2014 januárja között sikeresen 
vett részt a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi 
Regionális Egyesületének esélyteremtő kommunikációs tré-
ningjén. 2015 végén nyitotta meg Érden saját masszázssza-
lonját, közben otthonában hangstúdiót is működtet.
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OEP-finanszírozott
fogászati ellátás:
• fogeltávolítás
• fogászati röntgenfelvétel
készítése
• fogászati sérülés,
illetve baleset ellátása
• gyökérkezelés
• gyógyszerrendelés
• konzerváló fogászati
beavatkozás
• dentálhigiéniás tanácsadás
• fogpótlások készítése

Fogászati
magánrendelés:
• szépészeti beavatkozások
• fogeltávolítás
• fogászati sérülés, illetve
baleset ellátása
• foggyökérkezelés
• fogfehérítés
• szájsebészeti konzultáció
• esztétikus és helyreállító
fogpótlások
• konzerváló fogászati
beavatkozás

Rendelő címe:
2030 Érd, Budai út 3. Fsz. 2.
Rendelő telefonszámai:
Vezetékes: +36 23 360 406
Mobil: +36 20 250 8242
E-mail: erd1@jeneifogaszat.hu
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1. Egészséges táplálkozás
Fontos tudnunk, hogy a

fogszuvasodás kialakulásá-
ért nemcsaka cukor, az édes-
ségek tehetők felelőssé, ha-
nem az ún. nassoló életmód
is. A főétkezések közti rág-
csálások nem engedik, hogy
a száj pH-értéke visszatérjen
a normális tartományba, tar-
tósan alacsonyan tartják azt,
ezzel kedvező környezetet
biztosítva a fogszuvasodást
okozó baktériumok számára.
2. Szájhigiéné
Az otthoni, egyéni

szájhigiéné legfontosabb
elemei a fogkefék (kézi vagy
elektromos) és fogkrémek.
A hagyományos kézi fogke-
fe méretét, sörtéinek össze-

tételét és hosszúságát min-
dig a gyermek életkora ha-
tározza meg. Ha a sörték
elhasználódnak, esedékes
a csere, de minimum 2 ha-
vonta célszerű új fogkefét
választani.
3. Fluoridok alkalmazása
A fluoridok fogszuvaso-

dás kialakulását csökkentő
hatása általánosan ismert.
4. Korai kezelés, gyerek-
fogászati gondozás
Nemgyőzzükhangsúlyoz-

ni a gyermekek folyamatos
ellenőrzését! Ha a szűrő-
vizsgálat során jelezzük,
hogy gyermeke ellátásra
szorul, kérjen időpontot szá-
mára, hogy minél korábban
megkezdjük kezelését. (X)

A fogszuvasodásmegelőzése
gyermekkorban
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Az érdi Duna-part fejlesz-
tési koncepciójáról tartottak 
tájékoztató fórumot múlt 
szerdán a Polgárok Házá-
ban. Az átfogó fejlesztés cél-
ját, illetve elemeit Gauder 
Péter építész-urbanista is-
mertette az önkormányzat 
képviselőinek, civil szerve-
zeteknek, vállalkozóknak, 
illetve a lakosságnak.

Tizenkét fő projektelem-
ből álló, kikötőt, standfür-
dőt, iroda- és gyógyparkot, 
szállás- és lakóhelyeket, eu-
rópai intézményi központo-
kat is magában foglaló kon-
cepciót vázolt fel az érdeklő-
dőknek Gauder Péter, hang-
súlyozva: a jelenleg alul-
hasznosított Duna-partot 
úgy fejlesztenék, hogy az 
megfeleljen a Modern Váro-
sok Program célkitűzései-
nek, és amely Érdet új fejlő-
dési pályára állíthatja. A 
Margit-szigetnél is nagyobb 
terület átalakításához, új 
funkciók kialakításához a 
rendelkezésre álló állami 
források valószínűleg nem 

elegendőek, az alapok meg-
teremtéséhez, a magántőke 
idevonzásához azonban 
igen, hiszen ezek a progra-
mok a vállalkozások számá-
ra is vonzók lehetnek.

– A negyvenmilliárdos ál-
lami támogatásból az erre a 
területre fordítandó pénz az 
a kezdeményező forrás, 
amellyel a szükséges lépé-
sek megtehetők ahhoz, hogy 
a piac szereplői szívesen jöj-
jenek és ruházzanak be a 
városban. Közpénzekkel ge-
nerálható piaci forrásokkal 
jóval többet lehet lépni, mint-
ha csak az állami támoga-
tást költenénk el – hangsú-
lyozta a szakember, aki úgy 
vélte: Érdnek meg kell talál-
nia az identitását, úgy, aho-
gyan más városok is tették.

Mint Simó Károly alpol-
gármestertől (Fidesz–
KDNP) megtudtuk, a bemu-
tatott koncepció a korábban 
Érden dolgozó tervezők, va-
lamint civil szervezetek, vál-
lalkozók bevonásával, véle-
ményük kikérésével készült, 

figyelembe véve azt is, hogy 
a nemzetközi törekvések 
szerint a Duna hamarosan 
Európa „főutcájaként” funk-
cionál majd – így állhatott 
össze egységessé az Ófalu 
fejlesztését célzó koncepció.

– Olyan programra van 
szükségünk, ami kiemeli Ér-
det jelenlegi szerepéből, ön-
álló identitással tudja felru-
házni, és amely segítségével 
városunk nemcsak egy lesz 
az Érd-környéki települések 
között – tette hozzá Simó Ká-
roly.

Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen konkrét beruházás va-
lósulhat majd meg a város 

által nemrég megvásárolt 
téglagyár területén, az al-
polgármester elmondta: mi-
előtt erről döntés születne, 
részletesen ki kell dolgozni a 
fejlesztési koncepciót és el 
kell készíteni a gazdasági 
fenntarthatóságot is vizsgá-
ló megvalósíthatósági tanul-
mányt is – vagyis a „nagy 
egészről” kell előbb döntés-
nek születnie. Ami azonban 
már biztos: a Beliczai-
szigeten – ami jelenleg álla-
mi kezelésben van – szeret-
nék visszaállítani az ősho-
nos növényzetet. A volt tégla-
gyári területen gyógy- és 
kúraközpont lenne a legin-

kább célszerű és a város la-
kói által is támogatott fej-
lesztés. Erre jó alapot ad az 
is, hogy a közgyűlés már áp-
rilisi ülésén döntött arról, 
hogy az ásványvízkút, illet-
ve a termálkút megújuljon, a 
volt téglagyár területét reha-
bilitálják, valamint elkez-
dődjön a lakóterületet nem 
zavaró kiszolgáló megköze-
lítési útvonal előkészítése.

– Nagyon fontos, hogy 
olyan beruházások valósulja-
nak meg, amelyek nemcsak 
attrakciót jelentenek, hanem 
a város gazdaságát is erősí-
tik, helyi munkahelyeket te-
remtenek, helyi adóbevételt 
generálnak, amiből folyama-
tosan a város minden részén 
tovább lehet fejleszteni az inf-
rastruktúrát – beleértve a 
helyi műemlékek megóvását 
is – és fenn lehet tartani a vá-
rosi intézményeket. El sze-
retnénk érni azt is, hogy min-
den érdi ember magáénak 
érezze az érdi Duna-partot – 
zárta szavait az alpolgár-
mester. n ÁDÁM KATALIN

Parkváros hat utcájában – az Ötvös, az Öntő, 
az Olvasztár, a Nyomdász, a Napszámos és a 
Művezető utcában – már az új LED-es lám-
pák világítanak. Áprilistól augusztusig Érd 
8767 közvilágítási lámpáját cserélik LED-es 
fényforrásra.

A fejlesztés révén a tele-
pülés jelenlegi közvilágítá-
si rendszerének kapacitása 
365 kilowattról 146 kilo-
wattra csökken, amely 60 
százalékos energiamegta-
karítást jelent.

Fénydiódás technológiá-
val korszerűsítik a város 
teljes közvilágítási rend-
szerét. A fejlesztésnek kö-
szönhetően a település 
minden fényforrása (kivéve 
az áruházak parkolóit) 
LED-es technológiával mű-
ködik majd. A közvilágítási 
kiadások azonnal 6 száza-
lékkal mérséklődnek és a 
megvilágítási mutatók is 
javulnak.

T. Mészáros András pol-
gármester korábban az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy egy ún. ESCO fejlesz-
tést végeznek, amelyben a 
befektetés költségeit a 
megtakarított energiakölt-

ségekből fedezik. A konst-
rukció lényege, hogy a be-
ruházás költségeinek meg-
térülését az új technológiá-
ból származó megtakarítás 
biztosítja. Az önkormány-
zatok számára a konstruk-
ció azért előnyös, mert nem 
igényel nagy összegű tőke-
befektetést, így állami 
vagy pályázati támogatás 
nélkül is megvalósítható, 
mivel a korszerűsítésből 
származó megtakarításból 
fizetik ki a befektetést.

Érd esetében a LED-es 
beruházás a tervek szerint 
a 15 éves együttműködés 
12,5 évének végére térül 
meg. Az együttműködés so-
rán a kivitelező GREP Zrt. 
nemcsak modernizálja a 
fényforrásokat, hanem a 
szerződéses időszak alatt 
komplex szolgáltatás kere-
tében biztosítja a rendszer 
folyamatos karbantartását 

és teljes üzemeltetését, va-
lamint intézi az árambe-
szerzést is.

Makra József, a GREP 
Zrt. vezérigazgatója sze-
rint a sikeres közvilágítás-
fejlesztési projektek meg-
valósítása három tényezőn 
múlik: a megfelelő és kipró-
bált technológia és eszkö-
zök meg választásán, a 
minden helyi infrastruktu-
rális sajátosságot és adott-
ságot figyelembe vevő terv-
dokumentáción, valamint a 
stabil finanszírozáson. 
Makra József az Érdi Újság 
kérdésére elmondta, hogy a 
leszerelésre kerülő 8767 
lámpatest közül körülbelül 
8200 darab az ELMŰ tulaj-
donát képezi. Ezeket a lám-
pákat le fogják selejtezni, 
mert több mint 15 évesek és 
már elhasználódtak. Egy 
korábbi fejlesztésből azon-
ban vannak olyan lámpa-
testek, amik a város tulaj-
donában vannak, és amik 
még legalább 10 évig műkö-
dőképesek. Ezeket a fény-
forrásokat az önkormány-
zat fel fogja ajánlani a test-
vérvárosainak, hiszen ott 
még jó szolgálatot tehet-
nek. n BNYH

Ellenzéki képviselői mun-
ka egyenlő obstrukció? cím-
mel tartottak sajtótájékozta-
tót a baloldali képviselők hét-
főn. Dr. Havasi Márta kifo-
gásolta, hogy T. Mészáros 
András polgármester obst-
rukcióval vádolta az ellenzé-
ket a legutóbbi közgyűlésen. 
A  DK-s képviselő szerint 
frakciójuk mindig kulturált 
vitákat próbál folytatni a köz-
gyűlésen. Dr. Havasi Márta 
azt is sérelmezte, hogy a leg-
utóbbi közgyűlésen egy önál-
ló képviselői indítványa nem 
került előterjesztésre, így na-
pirendre sem.

Csornainé Romhányi Ju-
dit, az Együtt képviselője az 
obstrukcióval kapcsolatban 
elmondta, hogy támogatják a 
fejlesztéseket, azonban de-

mokratikus joguknak tekin-
tik, hogy a beruházások sor-
rendjét illetően más állás-
pontra helyezkedjenek.

A városvezetés idén nem 
rendezett központi majálist, 
mivel eddigi tapasztalataik 
alapján a helyiek nagy része 
inkább a fővárosban ünnepli 
május 1-jét. Az elmaradt ren-
dezvénnyel kapcsolatban a 
sajtótájékoztatón Szűcs Gá-
bor MSZP-s képviselő elége-
detlenségét fejezte ki, egyben 
utalt arra, hogy amennyiben 
ez nem változik, úgy jövőre a 
baloldali pártok rendezik 
meg a majálist.

Az elmaradt rendezvény 
miatt egyébként az MSZP–
Együtt–DK helyi vezetői is saj-
tótájékoztató keretében tilta-
koztak vasárnap a főtéren.

Visszaállítanák a Beliczai-sziget őshonos növényzetét

Bemutatták a Duna-part fejlesztési koncepcióját

Baloldali obstrukció?

A baloldali képviselők színházat és mozit is szeretnének Érden

Már új lámpák világítanak
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Városunk közgyűlése áp-
rilis utolsó csütörtökén 
megtartotta a 2016-os esz-
tendő negyedik rendes ülé-
sét. A képviselők elfogadták 
a tavalyi év zárszámadási 
rendeletét, kinevezték a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ új igazgatóját, tár-
gyalták a volt téglagyár te-
rületének rehabilitációjára 
vonatkozó javaslatot, továb-
bá számos fejlesztés beru-
házási célokmányairól is 
döntöttek.

Elismerések átadásával 
kezdődött a közgyűlés. A 
város tűzbiztonsága érde-
kében végzett kiemelkedő 

munkájáért elöljárói javas-
latára, a tűzoltóság napja 
alkalmából dicséretben és 
anyagi jutalomban részesí-
tette az önkormányzat Ja-
kus Ferenc címzetes tűzol-
tó főtörzsőrmestert, Litter 
Ferenc címzetes tűzoltó fő-
törzsőrmestert, valamint 
Németh Zoltán József cím-
zetes tűzoltó főtörzsőrmes-
tert. A kitüntetések átadása 
után elfogadták az Érdi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancs-
nokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló be-
számolót.

Januárban újra kiírták a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ igazgatói álláshe-

lyét. T. Mészáros András 
polgármester korábban re-
ményét fejezte ki abban a 
tekintetben, hogy végre 
megtalálják az új igazgatót, 
hiszen korábban már két-
szer meghirdették az állást. 
A közgyűlés a három pályá-
zó közül egyhangú döntés-
sel a művelődési ház koráb-
bi művelődésszervezőjét, 
Wolf Katalint bízta meg öt 
évre az igazgatói feladatok-
kal.

Elfogadta a közgyűlés a 
tavalyi évi zárszámadást, 
ami a tényadatokat jelenti, 
vagyis, hogy ténylegesen 
mennyi volt tavaly a bevéte-

le és a kiadása az önkor-
mányzatnak. A pénzmarad-
vány felosztásáról is döntöt-
tek. A város költségvetése 
tavaly valamennyivel több 
mint 12 milliárd forint bevé-
tellel számolhatott, kiadási 
oldalon azonban 11 milliárd 
forint szerepelt, így a pénz-
maradvány 1 milliárd fo-
rint. Ebből 900 milliót fordí-
tanának az érdi Duna-part 
alternatív megközelítését 
szolgáló út kiépítésére. Az 
önkormányzat megvásárol-
ta a volt téglagyár területét, 
aminek a környékére és az 
ófalusi részre is egy fejlesz-
tési koncepció készül. Ah-
hoz, hogy a területen fej-

lesztések valósuljanak meg, 
létre kell hozni egy olyan 
szervizutat, ahol a munka-
gépek az ott élők nyugalmát 
nem megzavarva tudják 
megközelíteni a korszerűsí-
teni kívánt területet. Az utat 
az M6-os lehajtó felől a gá-
tig, onnan pedig a gát Duna 
felőli oldalán a téglagyárig 
vezetné az önkormányzat. A 
maradék százmillió forintot 
pedig a téglagyár területé-
nek kitakarítására szánja 
az önkormányzat. A cél az, 
hogy őszre teljesen átad-
hassák a téglagyár terüle-
tét az érdieknek, hogy a 
családok ott biztonságban 
tudjanak kirándulni, sétál-
ni vagy piknikezni.

A Modern Városok Prog-
ram folytatásaként hét új 
fejlesztés beruházási célok-
mányát fogadta el a közgyű-
lés. Dr. Bács István alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) 
az Érdi Újságnak elmondta, 
hogy az önkormányzat a be-
ruházások átláthatósága 
érdekében hozott egy ren-
deletet, aminek köszönhető-
en a tervektől az ünnepé-
lyes szalagátvágásig nyo-
mon követheti bárki, ho-
gyan alakul egy-egy fejlesz-
tés megvalósítása. Most a 
Felső Parkvárosi Óvoda, az 
Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola, az Érdi 
Teleki Sámuel Általános Is-
kola, a Felső-parkvárosi Ál-
talános Iskola, a Koncent-
rált Szociális és Gyermekjó-
léti Intézmény, az új ásvány-
vízkút létesítésének, vala-
mint a nagy forgalmú közúti 
csomópontok rendezésének 
a beruházási célokmányait 
fogadták el.

Az ülés végén zárt ajtók 
mögött született döntés Az 
év családja díj adományozá-
sáról.

 n BA-NYILAS HAJNALKA

Elsősorban az állatbará-
tok figyelmét szeretné fel-
hívni az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat kezdeménye-
zésére és a Szepes Gyula 
Művelődési Központ támo-
gatásával hamarosan útjá-
ra induló jótékonysági ak-
ció.

A kezdeményezés lénye-
ge, hogy baráti, családi, 
munkahelyi közösségek ké-
szítsenek magukról fotót 
Érd főterén, Batthyány Fü-
löp mellszobránál, kezük-
ben az Érdi Napok és Utca-
bál Fesztivál (ÉN-FESZT) 
táblájával. Akik ezt megte-
szik, és a képet beküldik, az 
Érdi Civil Állatmentőket és 
a Sirius Alapítványt támo-
gatják fotónként egy kiló 
kutya- vagy macskatáppal.

A kampány ötletgazdája az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat. 
Tomka Lilla diákpolgár-
mester elmondta: az akció 
hivatalosan május 8-án, a 
Sirius Alapítvány menhely 10 
éves születésnapján megren-
dezésre kerülő családi napon 
veszi kezdetét, ami egészen a 
szeptemberi érdi utcabálig 
tart. Wolf Katalin, a művelő-
dési központ igazgatója úgy 
tájékoztatott: minden további 
információt, így például azt 
az e-mail címet is, ahova a 
képeket várják, az említett 
időpontban hirdetik majd ki. 
Egyúttal hozzátette: a kam-
pányban nemcsak a konkrét 
segítség a cél, hanem az is, 
hogy a fiatalok társadalmi 
felelősségvállalását előmoz-
dítsák. n BNYH

Múlt szerdán hivatalosan 
is átadták a város első Bur-
ger King gyorséttermét és a 
szomszédos Mobil Petrol ben-
zinkutat. Az ünnepségen je-
len volt T. Mészáros András 
polgármester, valamint Dara 
Zsolt, a Fusion Zrt. vezér-
igazgató-helyettese és Sza-
niszló Péter, a FORT-IMPEX 
Kft. ügyvezetője.

T. Mészáros András kö-
szöntőjében azt hangsúlyoz-
ta: mindig öröm, amikor a 
városban letelepedik egy-
egy új vállalkozás, ahogy 
öröm az is, hogy a település, 
amit korábban alvóvárosnak 
neveztek, kezd ébredezni. – 
Reméljük, egyre több nagy 
cég telepszik majd Érdre, él-
vezi a Modern Városok Prog-

ramjának minden előnyét, és 
örömmel veszi ki a részét a 
városi közösségépítésből – 
zárta szavait a polgármester, 
aki megköszönte, hogy a cég 
támogatja a város női kézi-
labdacsapatát.

Dara Zsolt, az éttermet 
üzemeltető Fusion Zrt. vezér-
igazgató-helyettese köszön-
tőjében elmondta: cégüket 
korábban sok érdi kereste 
meg, az iránt érdeklődve, mi-
kor nyílik a városban ilyen 
gyorsétterem, vagyis nagyon 
várták már a nyitást.

Szaniszló Péter, a benzin-
kutat üzemeltető kft. ügyve-
zetője köszönetet mondott a 
városvezetésnek azért, hogy 
támogatták létesítményük 
megvalósulását. n Á. K.

Közgyűlési összefoglaló

Elfogadták a zárszámadást

KOMMENTÁR
Dr. Bács István (Fidesz–
KDNP): A baloldali ellenzék 
megint összevissza szava-
zott. A zárszámadás kapcsán 
nem egy politikai vélemény-
nyilvánításról van szó, hogy 
mit szeretnénk megvalósíta-
ni, hanem arról, hogy volt 
egy bevétel és volt egy ki-
adás, és a kettő között van 
egy különbség. Az, hogy a 
baloldal nem tudja elfogad-
ni, hogy a jogszabályoknak 

megfelelően készítse el a vá-
ros a zárszámadási rendele-
tet, érthetetlen számunkra.
Pulai Edina (Jobbik): Javasol-
tam, hogy ha kitakaríttatjuk 
a Téglagyár területét, akkor 
valamilyen módon oldjuk 
meg annak felügyeletét is, 
vagy személyi őrzéssel, vagy 
pedig kamerával annak ér-
dekében, hogy a jövőben ne 
történjenek rongálások. 
Rengeteg tennivaló van, 
amire épphogy elegendő 
lesz a megszavazott 100 mil-

lió forint.
Szűcs Gábor (MSZP): Alapve-
tően fontosnak tartjuk, hogy 
a Téglagyár területén minél 
hamarabb megvalósuljanak 
a tervezett fejlesztések. Mi-
után T. Mészáros András tájé-
koztatta a baloldali képvise-
lőket arról, hogy a víz felőli 
oldalon fog húzódni az érdi 
Duna-part alternatív meg-
közelítését szolgáló út, és a 
vízügy is hozzájárult az el-
képzeléshez, mi is támogat-
ni tudtuk az előterjesztést.

Közösségi szelfik az állatokért

Új gyorsétterem és benzinkút

Az ÉRD NB I-es női kézilabdacsapat is részt vett az átadón, és egy 
aláírásukkal ellátott mezt adományoztak az étteremnek

A Modern Városok Program hét új beruházási célokmányát is elfo-
gadták a képviselők
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NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

Életveszélyes helyzetek sokaságát élte túl. Fegyverropogásban aludt éj-
jel, a folyamatos járőrözések során pedig sejtése sem volt, mikor robban 
fel egy akna, levegőbe repül-e a híd, amelyen át kell kelni. Hajós Tilda 
Katalin őrnagy a múlt szerdán az ENSZ békefenntartó misszióban eltöl-
tött egyéves szolgálatáról mesélt az érdieknek.

A Tűsarok és kéksisak 
című könyvének borító-
ján ez is olvasható: „Köny-
nyek nélkül”. Vajon ké-
pes-e egy nő, ha mégoly 
keménykötésű katona is, 
sírás nélkül átvészelni 
egy, a háború sújtotta 
Grúziában teljesített 
szolgálatot? Nos, az ápri-
lis 27-ei könyvbemutatón 
kiderült: nem mindig! 
A  kötet szerzője mesélt 
arról, milyen körülmé-
nyek között szolgált 
ENSZ békefenntartóként, 
ahol nőként 186 férfival 
dolgozott együtt. Rajta 
kívül egy dán és francia 
hölgy szolgált még.

Már az odajutása sem volt 
egyszerű – mesélte Hajós 
Tilda. Hiába vett részt ke-
mény kiképzéseken, szer-
zett angol nyelvvizsgát, a 
jelentkezéseit rendre azzal 

utasították el, hogy „nem al-
kalmas”. Végül személye-
sen kereste meg az akkori 
honvédelmi minisztert. Nem 
protekciót kér, hangsúlyoz-
ta, de nem érti, ha minden 
követelménynek eleget tesz, 
miért nem láthat el ENSZ 

békefenntartói feladato-
kat? Vissza sem ért a ka-
szárnyába, a felettesei 
már azzal várták: ha már 
megmozgatott minden 
követ, menjen! Így került 
Grúziába, ahol ENSZ bé-
kefenntartóként a tűz-
szüneti vonalban kellett 
járőrözniük, rendszere-
sen látogatták a mene-
külttáborokat és arról is 
gondoskodniuk kellett, 
hogy a segélyszállítmá-
nyok sértetlenül célba ér-
jenek.

A könnyeket az első 
ijedség csalta Hajós Tilda 

Katalin szemébe, amikor 
szállodai szobájában golyó-
zápor érte a mennyezetet. 
– Ne izguljon –, nyugtatták 
a többiek –, a hetedik eme-
letre már csak ferdén lőhet-
nek a banditák, a plafonnak 
meg úgysem árt! n BÁLINT

Április végén mutatták be a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián A kőbaltás ember című, készülő 
ismeretterjesztő filmsorozatból az Érdi medveva-
dászokat, Gauder Áron rendezésében.

Ez a film megelőzte a vér-
tesszőlősi előemberről szó-
lót, mert bár az Érden 
(Felső-Parkvárosban) talált 
kőkorszaki vadásztelep a 
maga 35–45 ezer évvel ez-
előtti régiségével korban 
közelebb esik hozzánk, mint 
Samu, a mintegy 350 ezer 
évvel előttünk élt előember, 
avagy a sapiens pa le o-
hungari cus; a több epizód-
ból összeálló filmsorozat 
felvételeit az éppen adódó 
lehetőségek állítják sorba.

Érdekes és tanulságos 
volt, mind a film, a maga alig 
félórás időtartamban bemu-
tatott natgeo-típusú, válto-
zatos eszköztárú, népszerű-
tudományos ismeretterjesz-
tő előadásával, mind pedig 
az azt követő beszélgetés a 
meghívott tudósokkal.

A film alkalmazta és ki-
használta a napjaink adta 
lehetőségeket: a főszereplő 

terepjárón kereste fel az 
ásatás egykori helyszínét, 
volt légi felvétel, fénykép, 
térkép, monológ és párbe-
széd (Kubassek János mú-
zeumigazgatóval a Fun dok-
li á ban), animációk (szemlé-
letesek és érdekesek), 
csontraktár és arcrekonst-
rukció, diagram és mind-
emellett számok, évszámok 
és a (mára betemetett) érdi 
aszóvölgy oldalvölgyében 
fellelt, elejtett állatok csont-
jaiból kiszámított préda 
nagysága. A néhány, illetve 
pár tucatnyi különféle vad 
mellett, vagy inkább azzal 
szemben, sok száz medve, 
barlangi medve csontját 
azonosították a tudósok. 
Természetesen az ásatást 
vezető Gáboriné Csank 
Vera és férje, valamint a név 
szerint meg nem említett tu-
catnyi közreműködő labo-
ráns, konzervátor és a kü-

lönféle segédtudományok 
művelői is szóba kerültek. 
Emberi csontot nem talál-
tak, ezért tekintik a lelőhe-
lyet ősemberi vadásztelep-
nek.

Jól kiegészítette és teljes-
sé tette az előadást a két 
meghívott tudós, Kubassek 
János világlátott tudomány-
történész és Mester Zsolt, 
az ELTE BTK Régészeti In-
tézet egyetemi adjunktusá-
nak beszélgetése és a filmen 
látottakhoz fűzött magyará-
zata. Érd nevét világszerte 
ismertté tette az itt feltárt 
kőkorszaki régészeti lelet 
és az, hogy szinte azonnal 
közzétették a kutatás ered-
ményeit – franciául, majd a 
világszenzáció magyarul is 
megjelent.

Feltétlenül említést érde-
mel, hogy Érden, a Földrajzi 
Múzeumban megtekinthető 
az „érdi ősember”, egy élet-
nagyságú életkép. A diorá-
ma Sipos György, a nem-
zetközileg elismert prepa-
rátor alkotása. Erre a mú-
zeum igazgatója is felhívta 
a figyelmet. n VJ

Missziós történetek

Golyózápor a hotelben

Érdi medvevadászok

TeTő-Zsindely
sZaküZleT

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!

35
21
78

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

35
32
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f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés
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Japánban, Honsu és Hokkaido szigetén vadon 
élő állatokról készített fotóit mutatta be az érdi-
eknek Kércz Tibor természetfotós. A Szepes Gyula 
Művelődési Központban a múlt kedden vetített 
képes előadást tartott a fényképezés meg az 
egzotikus élővilág szerelmeseinek.

Mint kiderült, a kiváló fo-
tós idén februárban, négy 
társával együtt részt vett 
Japánban egy workshopon, 
amelyen alkalma volt az ott 
látható, csodálatos élővilág 
apró részleteit megörökíte-

ni. A helyszínen készített 
munkáit fotóklipek formá-
jában mutatta be érdi kö-
zönségének, majd a szak-
mai kérdésekre is szívesen 
válaszolt. Hallgatóságának 
azt is elárulta, hogy pár év-

vel ezelőtt még nem tervez-
te, hogy Japánban készít 
majd természetfotókat. Sőt, 
még a legfontosabb húsz úti 
célja között sem szerepelt 
ez az ország. Csakhogy szá-
mos kiállításon nagyszerű 
fényképeket látott Japán 
természeti szépségeiről, és 
egyre jobban elkezdte érde-
kelni e szigetország élővilá-
ga. Így aztán négy fotós kol-
légájával azért keltek útra, 
hogy lencsevégre kapják, 
többek között az igencsak 
fotogén óriás halász- meg 
rétisast, a mandzsu darva-
kat, az énekes hattyúkat 
meg a híres japán makákót.

A fotóit látva arra követ-
keztethetnénk, hogy Kércz 
Tibor már hosszú évek óta 
profi természetfotósként 
járja a világot. De mint ki-
derült, vegyészmérnöki hi-
vatása mellett, hobbiból 
kezdett el fényképezni, 
majd 2013-ban elvégzett 
egy kezdő, azt követően pe-
dig egy haladó természetfo-
tó-tanfolyamot. Azóta több 
külföldi és itthoni fotózáson 
vett részt, s azon kapta ma-

gát, hogy szenvedélyévé 
vált a természetfotózás, 
ami egyébként régi álma 
volt.

Nagy kedvvel fényképezi 
a makró témákat, a növé-
nyeket, tájakat és az állato-
kat. Közben – úgy fogalma-
zott – rengeteg, magához 
hasonló „fotóbolond” barát-
ra is lelt, akikkel együtt 
kezdte el felfedezni hazánk 
és a nagyvilág természeti 
értékeit, szépségeit és kü-
lönlegességeit.

Fontos számára a vissza-
jelzés, az objektív szakmai 
vélemény, ezért pályázato-
kon is gyakran megméret-

teti a fényképeit. E rövid idő 
alatt is számos kiváló ered-
ménnyel dicsekedhet, vala-
mint több csoportos és 
eg yéni kiál l ításon vett 
részt. Különleges, egzoti-
kus tájakon készült fotóiból 
a közelmúltban a Magyar 
Földrajzi Múzeum konfe-
renciatermében láthattunk 
egy magával ragadó kiállí-
tást, amelyen Új-Zéland nö-
vény- és állatvilágát hozta 
közelebb az érdeklődőkhöz.

A múlt kedden ismét le-
nyűgöző, ám ezúttal Japán-
ban készült természetfotói-
val lepte meg érdi közönsé-
gét. n BÁLINT EDIT

Hómajom természetes jacuzziban

Mandzsu darvak násztánca

Fotóklipek Japán élővilágáról

Darvak, hattyúk és makákók

TÁBOROZZVELÜNK!
Éld át a nyár minden hetében milyen GreenPony-snak lenni!

info@nyelvovi.hu +36 23 362 745 www.nyelvovi.hu

+

ANGOL MESETÁBOR
JELENTKEZZ! ISKOLAI MOTIVÁCIÓS TÁBOR

LOVAS TÁBOR

Érd egyetlen angol óvodája és bölcsije
Teljes angol nyelvi környezetben, magyar oktatási keretek között, tapasztalt

pedagógusokkal

Állatorvosi rendelő és patika
- ahol természetes a gyógyítás -

Végleges és kíméletes megoldás: aranygolyó
beültetés, Magyarországon csak nálunk.
Ingyenes konzultációért hívja a +36 23 631 368-
as telefonszámot.
Az alternatív és konvencionális kezelések széles
tárházával várjuk négylábú kedvenceiket.
Az M7 autópályátólmindössze néhány percre,
Érden található állatgyógyászati központunk.
Mi az Ön kedvence számára egyedileg
dolgozzuk ki a szükséges terápiát, kezelést.
• ivartalanítás kedvező áron, nagy
tapasztalattal, problémamentesen
• biztonságos és komplex oltási program
• azonnali sürgősségi ellátás
• rehabilitációs lehetőségek
• fizioterápia
• kozmetika
• állatpatika

2030 Érd, Bajcsy Zs. út 77.
www.goldenvet.hu
info@goldenvet hu
+36 30 700 5
+36 23 631 3

nvet.hu
0 30
68

GOLDENVET
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ANAIKGyümölcstermesztési
Kutatóintézet (Érdi Kutató
állomás) felvételt hirdet

KERTÉSZ
SZAKMUNKÁS

munkakörbe
Munkavégzés helye: Érd-Elvira
major, esetenként Budatétény
(buszos szállítás mindkét helyre)
Munkarend: 1 műszak
Feladat: faiskolai, gyümölcster-
mesztési, dísznövény-termesz-
tési munkálatokkal kapcsolatos
feladatok ellátása: kapálás,
gyomlálás, kötözés, oltás, szem-
zés, hónaljazás, vadalás, termé-
sek kézi betakarítása
Elvárások: lehetőleg szakirányú
középfokú vagy érettségi
Bérezés: közalkalmazotti
bérskála szerint
Jelentkezés:
e.preininger@resinfru.hu (fényképes
önéletrajzzal) vagy levélben
(NAIKGYKI 1223Budapest, Park u. 2.)

35
35
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Könyvelés
• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/367-157,
06-30/850-3047

segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu

35
22
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BÍRÓ ANDRÁS 
VERS-  
ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENY
A Szepes Gyula Művelődési Központ  
Bíró András születésnapja alkalmából  
vers- és prózamondó versenyt hirdet  
általános és középiskolás diákoknak. 

A verseny célja, a magyar irodalom értéke-
inek megismertetése, a szép és igényes ma-
gyar beszéd szépségeinek megszerettetése. 

A versenyre egy szabadon választott – 
lehetőleg Bíró András-verssel, -prózával 
– 20. századi vagy kortárs magyar szerző 
versével, prózájával, vagy annak egy  
részletével lehet jelentkezni. 

A zsűri korosztályok szerint két kategóri-
ában (7–12 éves és 13–18 éves korosztály) 
hallgatja meg a jelentkezőket.  
Nevezési díj nincs!

A verseny időpontja: 
2016. május 13., péntek 14 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)

Jelentkezési lap e-mailen vagy személyesen 
kérhető a művelődési központ információ-
jától. E- mail: lukacs.orsolya@szepesmk.hu.

A jelentkezési lapokat 2016. május 10-ig,  
a fent megadott e-mail címre kérjük 
elküldeni vagy személyesen a művelődési 
központban Lukács Orsolyának leadni. 

ikkeink folytatását megjelenő lapunkban olvashatja!

SZÜLINAPI PARTI ÖTLETEK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Egyy vidámra sikerült szülinapi parti töb
b „hozzávalót” is igényel, am

ik között a leg-

fonntosabbak: a jól megválasztott helyszín, a lurkó
k figyelmének fenntartása

és a hangulati tényezők.

LETISZTULT SZEREPEKBEN

Poookorny Liát azért szeretjük,
mert olyan, mintha közelről ismernénk, akivel egy

csssomó közös sztorink is van.

VISSZATÉRŐ NYÁRI DILEMMA:

DE HOVA TEGYÜK A GYEREKET?

Talán túlzás nélkül állítható,
hogy ritka és szerencsés hel

yzetben van az a szülő,

akinek egy percig sem okoz fejtörést a közelgő nyár
i szünet idejére megfelelő fel-

üüügyeletet keresni gyermeke számára.

BELFÖLDI KIRÁNDULÓHELYEK

Kis hazánk szerencsére gazd
agon bővelkedik lenyűgöző lá

tnivalókban, remek

kirándulóhelyekben, kulturá
lis örökségekben, természeti kincsekben, melyekhez

számtalan történet is kapcsolódik
.

LABDARÚGÓ EB 2016

A TARTALOMBÓL...

Ci

LA

SZTÁRINTERJÚ KIRÁLY GÁBORRAL,
A VÁLOGATOTT NÉPSZERŰ KAPUSÁVAL

MÁJUS 10-ÉN ISMÉT MEGJELENIK A FAMILINFÓ, A CSALÁD MAGAZINJA

A SZABAD HIRDETÉSI

FELÜLETEKRŐL,

ÉS MEGJELENÉSI

LEHETŐSÉGEKRŐL
KOLLÉGÁINK TÁJÉKOZTATJÁK.

Keresse hirdetési tanácsadójá
t,

várjuk ügyfélszolgálati irodánk
ban!

35
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Most már nem is tudom, 
vagy még mindig nem tu-
dom, én hová soroljam ma-
gam? Hová sorolhatom, má-
sok, a többi Érden lakó hová/
kikhez is sorolna? Töpren-
kedő napjaimban többször is 
feltehettem (volna) magam-
nak ezt a kérdést.

AMIKOR ELŐSZÖR Érden 
jártam, most már több mint 
hatvan éve, legvadabb álma-
imban sem gondoltam volna, 
hogy valamikor érdi lakos 
leszek. S mit hoz az élet? Im-
már negyvenöt éve itt élek. 
Az Egy Érdlakó. Voltak 
évek, amikor itt is dolgoztam 
– már amikor – és ameddig 
hagytak. Nem egyedül va-
gyok így: az előző fél évszá-
zad alatt újabb több tízezrek 
költöztek a faluból városivá 
növekedett Érdre és meg is 
telepedtek itt. Éppen ezért 
mindig furcsállom, hogy a 
bennszülöttek (értsd: Érden 
születettek vagy csecsemő-
korban ide kerültek) egyike-
másika a mai napig nem tud-
ja ezt normálisan feldolgozni 
magában.

Nem műveletlen, alvég-fel-
vég ellentétben gondolkodó 
emberek primitív gyűlölkö-
déséről van szó. Nem. Eléggé 
megütköztem, amikor egy, a 
Földrajzi Múzeumban rende-
zett várostörténeti kiállítást 
megnyitó beszédében az ak-
kori polgármester azt találta 
mondani, hogy „mi érdiek és 
azok is, akik az ország más 
tájairól Érdre költöztek” 
együtt lehetünk büszkék ér-
tékeinkre, történelmünk em-
lékeire. Azóta már sokkal 

megértőbben hal lanám 
ugyanezt. Sőt, azt tartanám 
lényegesnek, hogy együtt le-
hetünk valamiben.

Nem elszigetelt jelenség, 
véletlen elszólás volt, amit az 
ember rögtön korrigál, meg-
próbálja az élét elvenni. Két-
ségtelen tény, hogy Érd a 
mai napig sem fizi-
kai létében, sem 
szellemi téren nem 
lett valóban város.

Kertvárossá azon-
ban csak mitőlünk, 
az érdiektől válhat. 
Ahhoz, hogy virág-
zó kertváros legyen 
Érd, kétségtelen, 
hogy változásokra 
van szükség. A  la-
kosság szemlélet-
váltására.

n  n  n
EMBERÖLTŐNÉL 

HOSSZABB IDEJE lakom 
már itt, ebben a városban. 
Feleségem családjáé majd’ 
száz éve ugyanaz a ház. A 
fiam már a negyedik egy 
helyben lakó generáció tag-
ja. Ez akkor is így van, ha az 
ő kortársai Pesten született 
érdiek. Látom, hogy mi vál-
tozott a városban, a saját bő-
römön érzem, hogy mi válto-
zik. Amikor ide költöztem, a 
fővárosból falura jöttem lak-
ni. Sokszor, sokan figyelmen 
kívül hagyják azt a tagadha-
tatlan tényt, hogy Érd nem is 
olyan régen még falu volt. 
Várossá nem organikus fej-
lődés, hanem az említett ad-
minisztratív döntések ered-
ményeként lett, a státusvál-
toztatás minden előnyével és 

hátrányával együtt. És még 
manapság sem igazán város 
Érd, sem szerkezetében, sem 
szellemében. Sajnos.

Vidékre mentél – mond-
ták a barátaim és azt kér-
dezték, hogy eléggé meggon-
doltam-e? Mostanában meg 
azt kérdik, ha néha találko-

zom eg yikkel-másikkal, 
hogy megérte-e? Nem köny-
nyű erre igennel vagy nem-
mel válaszolni, mint ahogy 
sokszor abban sem lehetek 
biztos, hogy tényleg bará-
tom, akit évtizedek óta an-
nak tartok, dacára, hogy 
nem vagyunk egymással 
napi kapcsolatban. A kérde-
ző szemébe nézek: lássam, 
együtt örvendés vagy kárör-
vendés vágya kérdezteti 
vele?

Város és vidéke – talán 
Erdei Ferenc egyik könyvé-
nek a címe. Nem emlékszem 
pontosan, mikor, hol olvas-
tam vagy hallottam. Valami-
kor régen, valahol Balaton-
udvari és Dörgicse között, a 
szőlőhegyen, a barátom 

(meghalt már) pincéje előtt 
üldögélve s borozgatva be-
szélgettünk és valakinek azt 
találtam mondani, hogy az 
egész Magyarország Pest-
függő, csupán „város és vidé-
ke”. Vidéki egyetem tanára-
ként az illető meglehetőst 
felhorgadt. Azt hitte, szívem-

ben is pesti vagyok.
n  n  n

MÁSFÉL ÉVE 
FELSŐ -PA RK VÁ-
ROSBAN élő, Pécs-
ről – Budán át – Érd-
re költözött család-
apa mesélt a Föld 
napján az egyre job-
ban megismert kör-
nyezetének szépsé-
geiről, a hibák, prob-
lémák orvosolásá-
nak lehetőségeiről. 
Az összefogásról a 
szomszédsággal, az 

utca és a környék lakóinak 
közös, együttes törekvései-
ről. Egy mostani beköltöző, 
a terveiről, törekvéseiről, ön-
maga érdekeinek a közösség 
érdekében történő érvényesí-
téséről. A szükséges össze-
fogásról, az együttműködés-
ről.

n  n  n
HETVEN ÉVE ÓFALU-

BAN élő, a világháború vé-
gén itt letelepedett család 
sarjának képeit nézegettük 
a minap. A fényképet, ahol 
az egyetlen akácfa alatt 
tartja ölében a nagymama 
az unokáját. A falu szélén ál-
lott az idővel bővített ház, 
amelyhez az építési enge-
délyt csak úgy kaphatták 
meg, ha a földszinti padló a 

talajnál 60 centivel maga-
sabban épült. Mert a gát 
megépítése előtt rendszere-
sen elöntötte a megáradt 
Duna Érdnek ezt a részét – 
is.

n  n  n
HÚSZ ÉVVEL EZELŐTT, 

Ófaluban, egy lakossági fó-
rumon vettem észre, hogy 
lassan érdlakóból érdivé vá-
lok magam is. Akkor, ott, a 
hivatalos beszédek után az 
ófalusiak (azok az érdiek, 
akiknek nagyszüleik is érdi-
ek voltak már) egészen más-
ról beszéltek, mint a hivata-
lok emberei. Eltömődött víz-
elvezető árkok, járhatatlan-
ná kátyúsodott utak, han-
goskodó szomszédok, tyúk-
lopások – ezek kijavításáról, 
megszüntetéséről akartak 
tárgyalni. A fentről jöttek 
dunai jachtkikötőről, pénzes 
vendégeket vonzó szabad-
idő-központról, üdülőfaluról 
álmodoztak (vagy azzal 
ámítottak?), míg az ott lakók 
a tutyimutyi hivatal hatásta-
lan intézkedései ellenére fo-
lyó dunai kavicsbányászat-
ról, a szűk utcákon szaka-
datlanul dübörögve robogó, 
dögnehéz teherautók miatt 
szétrázódó, repedező háza-
ikról panaszkodtak. Az „em-
berarcú szocializmus” évti-
zedei alatt megszokott mó-
don elbeszéltek akkor és ott 
is még egymás mellett a 
résztvevők.

Én viszont lassan meg-
éreztem, hogy a problémá-
ink megoldásait közösen ke-
resve válhatunk igazán érdi-
ekké. n VOTIN JÓZSEF

Mi érdiek – és azok is, akik Érdre költöztek

Vasúti felüljáró, az idősebbeknek „a tunel”. (Szabó 
„Szikla" Szilárd rajza)

Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

A laminált padló, amire jó ránézni, jó rálépni és amin jó játszani

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

Cím: 2030 Érd, Budafoki út 14.
Tel: 23/375-833
Nyitva tartás:H-P: 8-18, Szo: 8-14

Az ön kódja:

HUB051KKTA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

Isistyle White Washed tölgy mintázatú
laminált padló 8 mm / termékkód: 35270

Joy Promo Toledo tölgy laminált
padló 8 mm / termékkód: 35699

2.490 Ft/m2

2.590 Ft/m2
2.990 Ft/m2

2.890 Ft/m2

Kaindl fatetejű padlók készletkisöprése
május-júniusban akár 70% kedvezménnyel!

akár -70%

Az Akció időtartama:
2016. május 01. és június 30.
között, vagggy a készlet erejéig
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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 ren-
dezvény előtt 1 órával.

PROGRAM

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák 
cseréje, vására
Május 7-én, szombaton 9–12 óráig

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ-
VERSENY
Bíró András születésnapja 
alkalmából
Május 13-án, pénteken 14 órakor

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Tükröződés
A Duna–Art Fotóklub kiállítá-
sa, a tárlatot megnyitja M. 
Nagy Péter.
Május 6-án, pénteken 18 órakor

FOTÓGALÉRIA

Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Sóskúti kerámiák
Kiállítás az Andreetti Károly 
Művészeti Iskola tanulóinak 
munkáiból

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 óra-
kor

GOMBÁSZKLUB
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 13-án, pénteken 18 órától

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

KERN PÉTER 
KAKTUSZKÖR
Észak-Mexikó kaktuszai

Előadó Varga Zoltán. A belé-
pés ingyenes.
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 12-én, csütörtökön 17 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden harmadik szombaton 10 órá-
tól

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden szerdán 14 órától

VITALITÁSKLUB
Ami az életünk végéig elkí-
sér!
Előadó Paróczai László
Május 9-én, hétfőn 17 órától

ELŐZETES

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016
Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.
Az időpont- és műsorválto-
zás jogát fenntartjuk!

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

PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Rovarok az ókori Egyiptom 
mindennapjaiban és hitvilá-
gában

Víg Károly zoológus, egyete-
mi magántanár, a szombathe-
lyi Savaria Múzeum igazgató-
helyettesének előadása.
Május 24-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás

Szabadulás nélkül

Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlé-
kére

Valamennyi kiállítás meg-
tekintésére jogosító teljes 
árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes jegy ára 500 Ft, tár-
latvezetési díj 3000 Ft kiállí-
tásonként.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
FELNŐTT KÖNYVTÁR
Könyvválogatás fotósoknak

Zsákbamacska
Meglepetés könyvek anyák 
napja alkalmából.
A becsomagolt könyveket 
visszavárjuk könyvtárunkba!
Május 2-tól

GYERMEKKÖNYVTÁR

Kiállítás
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásai

Kreatív kedd
Minyon (Minion) nap
Május 10-én, kedden 14 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Madarat hangjáról
Foglalkozás a Madarak és fák 
napja alkalmából
Májusban folyamatosan

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

Andrásné 06 23 363 036

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

ÉRDI ÚSZÓ SPORT Nonprofit Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy az Érdi Úszó Sport
Nonprofit Kft. idén is sok úszással, élmé-
nyekkel gazdag programokkal vár minden
gyermeket 4 éves kortól (úszástudástól
függetlenül) a nyári úszótáborába!

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
–mindennap 8.00–16.00 óráig tartjuk
foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 4000/nap
– testvérkedvezmény érvényesíthető
(amásodik gyermeknél 3500/nap)

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

TuRNuSOK IDőPONTja:
június 20–24., július 11–15.,
június 27–július 1., július 18–22.,
július 4–8., július 25–29.,

RÉSZLeTeS PROgRamuNK:
– tábornyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál reggel
7.15-től 7.45-ig

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel, illetve
délután

A két úszás között napközben szakemberek
irányításával sportfoglalkozások (sorverseny,
labdajátékok, foci stb.), valamint különböző szí-
nesprogramjaink várják gyermekeiket (rajz- és
kézműves-foglalkozás, éneklés-mesedél-
után). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tan-
uszoda, valamint a Gárdonyi Géza Ált. Isko-
la biztosítja.
jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb
az adott turnust megelőző héten.
befizetés: június 6-tól minden hétfőn
16.00–17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp
HHHeeennnrrriiieeettttttnnnééélll.
váRjuK jeLeNTKeZÉSÉT!

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!
június 20–29-ig intenzív,
heti 5 alkalmas úszások-
tatásra várjuk gyermeke-
ik jelentkezését, 4 éves
kortól!
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás ugrásszerű változást
eredményez a részt vevő gyer-
mekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a
hiányzott óraszámmal meg-
egyező le nem úszott óra pótol-
ható, a nyári intenzív tanfolya-
mok végéig!
az oktatás időpontja: Hétfőtől
péntekig 16.00–17.00 óra között.
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza
u. 1. tanuszoda.
Az úszásoktatás egyhetes ára
6000 Ft (testvérkedvezmény
érvényesíthető).
befizetés:június20-tólhétfőn-
ként 16.00–17.15 óra között az
uszodábanFülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon: Fülöp Henriett
(06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!
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FELHÍVÁS! Megnyílt a Szivárvány Rendezvény-
és Programszervező Iroda.

Színes programjainkkal, kirándulásainkkal, túráinkkal
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Programkínálatunkból:
• Geológiai túrák, foglalkozások gyerekeknek a nyári szünetben!
• Családi hétvége! Kirándulás Várpalotára, a Thury-várba!

(Június 18.)
• APÁK NAPI KIRÁNDULÁS GÁNTRA! (Június 19.)
• Májusi programjaink Facebook-oldalunkon,
illetve irodánkban elérhetőek.

Programjainkról érdeklődni lehet Facebook-oldalunkon,
illetve irodánkban kedden 13.00–17.00
Tel.: 30/531-1648 és 30/936-7101



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  Zeneválogatás
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  Heti menü ism.

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  Zeneválogatás
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  Bigyó előző adás ism.

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  Zeneválogatás
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  Zeneválogatás
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  Kis esti zene

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  Zeneválogatás
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  Filmszerész ism.
20.00  Esti mix

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  Aréna ism.

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  Heti menü ism.
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Május 9., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Labdarúgó-mérkőzés 

Érd–Andráshida
21:10  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 

56. rész ism.
22:35  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
23:05  Mozgás ism. sport magazin
23:35  Fény-Kép ism. kulturális magazin
0:05  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:20  Híradó ism.
Május 10., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét 

– jazzsorozat 
Speciel Providence 1. rész 2012

20:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 
1. rész Békés Pál író

21:35  Bérgyilkos színes, amerikai akció-
film, 1986, R: Sandor Stern 
16 éven felülieknek!

23:10  Mozgás sportmagazin
23:40  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó ism.

Május 11., SZERDA
19:00  Híradó

19:15  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

19:30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Vörös Grófnő színes, magyar film-

dráma, 1984, R: Kovács András
22:25  Vámos Miklós beszélgető műsora 

1. rész ism. Békés Pál író
23:20  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:05  Híradó ism.
Május 12., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 45. rész
20:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Bérgyilkos színes, amerikai akció-

film, ism. 1986, R: Sandor Stern 
16 éven felülieknek!

22:35  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

23:05  Fény-Kép kulturális magazin
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.
Május 13., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 58.rész
20:00  Kézilabda-mérkőzés 

Érd–Győri Audi ETO

21:30  A császár parancsára színes, 
magyar dráma, 1956, R: Bán Frigyes

23:05  Chaplin szereti a zenét – jazz-
sorozat ism. Speciel Providence 1. 
rész, 2012

23:45  Párbeszéd ism. 
beszélgetés aktuális témákról

0:00  Híradó ism.
Május 14., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 21. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás sportmagazin
21:00  Fény-Kép kulturális magazin
21:30  Vörös Grófnő színes, magyar film-

dráma, 1984, R: Kovács András 
23:55  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
Május 15., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 58. rész ism.
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  A császár parancsára színes, 

magyar filmdráma 1956, 
R: Bán Frigyes

22:05  Mozgás sportmagazin
22:35  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
23:05  Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
23:35  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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: zár-
va
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

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.
com
www.erdigaleria.hu
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10-18 óráig

Baksai József kiállítása
Megtekinthető május 21-ig

Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk 
fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd. 
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Vörösmarty utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: a szociális és men-
tálhigiénés problémákkal küzdő 
egyének, családok és közösségi cso-
portok segítése a társadalmi integ-
ráció érdekében. A szociális bizton-
ság megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatásokról, 
valamint azok igénybevételének 

formáiról megfelelő tájékoztatás 
biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás, szoci-
álpedagógus, szociálpolitikus, ok-
leveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, szociális mene-
dzser,
• magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: hasonló területen szerzett, 
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szak-
mai önéletrajz, motivációs levél,
• az iskolai végzettséget és szak-
képesítést igazoló bizonyítványok 
fénymásolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy az igénylésről 
szóló feladóvevény,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, és azokat a pályázati 
eljárásban részt vevők megismer-
hetik.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályáza-

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. május 13. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 
06-23-520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/483/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Családgondozó;

• elektronikus úton Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen: Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a munkakör betöltése kizá-
rólag a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rülnek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a telepü-
lésen szenvedélybetegséggel 
küzdő egyének, családok és kö-
zösségi csoportok segítése a tár-
sadalmi integráció érdekében, a 
szerhasználatnak, valamint járu-
lékos ártalmainak a csökkentése, 
az életet veszélyeztető helyzetek 
elhárítása, a változás elindítása 

és segítése, az életvitelbeli válto-
zás ösztönzése, a szenvedélybe-
teg egészségügyi kockázatainak 
csökkentése, más ellátásba való 
továbbjuttatása.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás,
• hasonló területen szerzett, leg-
alább 1–3 év szakmai tapaszta-
lat,
• magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szak-
képzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy pályá-
zati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 13. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Demjén Szil-
via nyújt, a 06-23-520-362-os tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/484/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: Szociá-
lis munkatárs – Koordinátor;
• elektronikus úton, Demjén 

Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;
személyesen, Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzettsé-
gekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételek-
nek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: irodai, adminiszt-
ratív és dokumentációs jellegű fel-
adatokat lát el. A szervezeten belül 
a hatáskörébe tartozó szakterület 
ügyviteli, ügyintézési folyamata-
iban vesz részt, tevékenységével 
támogatja a tagintézmény-vezető 
munkáját.
Illetmény és juttatások: az il-

letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szociális 
gondozó és szervező,
• gyakorlott szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások),
• gyakorlott szintű levelező rend-
szerek (LotusNotes, Outlook),
• gyakorlott szintű MS Windows 
NT/2000/XP,
• ECDL,
• magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: hasonló területen szerzett, 
legalább 3–5 év szakmai tapasz-
talat.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szakkép-
zettséget igazoló bizonyítvány-
másolat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy pályázati 
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályáza-

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 13. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Demjén Szilvia 
nyújt, a 06-23-520-362-os telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címé-
re történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószámot: 
1/482/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Szociális segítő;

• elektronikus úton, Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.
hu e-mail címen keresztül;
• személyesen, Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzett-
séggel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek hi-
ánytalanul kerültek elküldésre, il-
letve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDGONDOZÓ munkakör betöltésére.

Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS – KOORDINÁTOR munkakör betöltésére.

Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ munkakör betöltésére.
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A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
az ellátottak testi-lelki jóllé-
tének biztosítása. Az egész-
ségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálá-
sával részt vesz preventív, 
egészség-megőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatok-
ban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. 
Segíti a gyógyító-megelő-
ző tevékenységek hatékony 
működését.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, ál-
talános ápoló és asszisztens, 
diplomás ápoló, szakápoló, 
gyakorló ápoló,
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselekvő-
képesség.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthe-
tő.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 13. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Köz-
pont Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 

Emma utca 7.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/481/2016, 
valamint a munkakör meg-
nevezését: Ápoló;
• elektronikus úton, Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen 
keresztül;
• személyesen, Demjén Szil-
via, Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megje-
lölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 16.

Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

ÁPOLÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: a költségvetés és a 
zárszámadás elkészítésével 
és végrehajtásával kapcso-
latos teendők, államháztar-
tási könyvelési-gazdálko-
dási feladatok, pénzügyi, 
analitikus nyilvántartások 
vezetése, vagyonnal kap-
csolatos feladatok, adat-
szolgáltatások, bevallások, 
beszámolók készítése. Fő-
könyvi, kincstári nyilván-
tartással való egyeztetések.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, 
gazdaságtudomány terü-
letén szerzett képesítés: ál-
lamháztartási mérlegképes 
könyvelő, képesített köny-
velő vagy egyéb pénzügyi- 
számviteli szakképesítés,
• hasonló területen szer-
zett, legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat,
• ECDL.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: alapszintű 
számviteli/pénzügyi szoft-
verismeret.
Elvárt kompetenciák: jó 
szintű pontosság, megbíz-
hatóság, határozottság.
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• fényképpel ellátott részle-
tes szakmai önéletrajz, mo-
tivációs levél
• az iskolai végzettséget 
és szakképesítést igazoló 
bizonyítványok fénymáso-
lata,

• 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány vagy 
az igénylésről szóló feladó-
vevény,
• pályázó nyilatkozata arról, 
hogy személyes adatainak 
a pályázati eljárással ösz-
szefüggő kezeléséhez hoz-
zájárul, és azokat a pályá-
zati eljárásban részt vevők 
megismerhetik.
A munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. má-
jus 13. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további in-
formációt Demjén Szilvia 
nyújt, a 06-23-520-362-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázat-
nak a Szociális Gondozó 
Központ Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/480/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
Számviteli munkatárs;
• elektronikus úton, 
Demjén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen, Demjén 
Szilvia, Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munka-
kör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó je-
lentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll mó-
dunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek el-
küldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 
16.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Gazdasági iroda

Számviteli munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a gon-
dozást-ápolást igénybe vevő 
személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnye-
zetükben történő biztosítása. A 
speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok 
ellátása. Személyes higiénével 
kapcsolatos feladatok, a gon-
dozási környezetében végzett 
feladatok, élelmezés, egészség-
ügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, Álta-
lános ápoló és asszisztens, szo-
ciális gondozó és ápoló, szociá-
lis asszisztens,
• magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, cselekvőképes-
ség.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítványmásolat, er-
kölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 16. A 
pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-
362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/495/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: Házi gondozó;
• elektronikus úton Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;
• személyesen, Demjén Szilvia, 
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. május 17.

Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

HÁZI GONDOZÓ munkakör betöltésére.
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Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a civil 
szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) számú önkormány-
zati rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazga-
tási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Sport és Ifjúsági Keret-
re pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják meg-
oldani:
• ifjúsági korosztály számára 
legalább havi rendszeres-
séggel közösségi összejöve-
telek, klubok programjainak 
szervezése,
• ifjúsági és gyermeksport-
rendezvények szervezése, 
versenyeken való részvétel,
• szorgalmi időszakon kívüli 
programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szün-
idei stb.)
• gyermek- és ifjúsági tábo-
rok szervezése, azokon való 
részvétel,
• fogyatékkal élők részére 
szervezett sport- és szabad-
idős rendezvények megtar-
tása.
A pályáztatás rendje
A program megvalósításá-
nak határideje a pályázat 
kiírását követő legkésőbb 
1 év, a pályázat szakmai és 
pénzügyi beszámolójának 
benyújtási határideje leg-
később a pályázati cél meg-
valósulásától számított 30. 
nap. Ugyanazzal a program-
mal csak egy kerethez lehet 
pályázni. Valamennyi ke-
retre együttvéve legfeljebb 
kettő pályázat adható be. 
A benyújtási határidőt kö-
vetően beérkezett/postára 
adott pályázat érvénytelen. 
A pályázat hiányosan kitöl-
tött adatlap és a kötelező 
mellékletek hiánya esetén 
érvénytelen. Utólagos hi-
ánypótlásra nincs lehető-
ség.
A benyújtás módja
Pályázni a pályázati adatlap 
benyújtásával, az abban 
meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet 
úgy, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a prog-
ramhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati doku-

mentumok közül a bírósá-
gi bejegyzés másolatát, az 
alapszabályt és az alapító 
okiratot, köztartozás-iga-
zolást vagy nyilatkozatot 
tárgyévben csak a legelső 
pályázatához kell csatolnia.
A benyújtás határideje: 
2016. május 19. A pályá-
zatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő 
leteltétől számított 15 nap. 
A benyújtott pályázatokat 
az elbírálást megelőzően a 
Polgármesteri Hivatal meg-
vizsgálja, hogy azok a pályá-
zati feltételeknek megfelel-
nek-e.
A pályázat benyújtható:
• személyesen ügyfélfo-
gadási időben Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján 
(Érd, Budai út 8. fsz.), ügyfél-
fogadási időn kívül az Ügy-
félszolgálati Irodára (Érd, 
Alsó u. 3. fszt.), vagy
• postai úton Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodájának 
(2030 Érd, Alsó u. 1., Pf. 31.) 
címezve.
A pályázatot egy példány-
ban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra kér-
jük ráírni: „Sport és Ifjúsági 
Keret pályázat”. Postai úton 
benyújtott pályázat esetén 
a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell ér-
teni.
A pályázatok kiírása, vala-
mint a beérkezett pályáza-
tok elbírálásáról és a támo-
gatás odaítéléséről történő 
döntés a Sport és Ifjúsági Bi-
zottság hatáskörébe tarto-
zik. Amennyiben a döntésre 
jogosult szükségesnek tart-
ja, a benyújtott pályázattal 
kapcsolatban a Polgármes-
teri Hivataltól, illetve az 
érintett szakintézményektől 
véleményt kérhet.
Alapítványok esetében az e 
rendelet szerint nyújtott tá-
mogatás alapítványi forrás 
átadásának minősül, amely-
ről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontja alapján – a 
bizottságnak a támogatás 
odaítéléséről szóló dönté-
se figyelembevételével – a 
Közgyűlés határoz.
Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályá-
zónak (be nem jegyzett 

civil szervezetek, klubok) 
pályázatában kötelezett-
ségvállaló szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támo-
gatási összeg fogadására 
saját bankszámláját az önál-
ló bankszámlával nem ren-
delkező kedvezményezett 
részére biztosítja.
A pénzügyi támogatás 
felhasználása és elszámo-
lása
A pályázatonként elnyerhe-
tő legnagyobb támogatás 
összege legfeljebb 600 000 
Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, akik a pályázati cél 
megvalósításához saját for-
rással is rendelkeznek.
Ha a civil szervezet prog-
ramja pályázata alapján a 
meghatározott határidőn 
belül, de a pályázat odaíté-
lését követő évben valósul 
meg és ugyanabban az év-
ben ismét sikerrel pályázik, 
az új támogatási szerződés 
mindaddig nem írható alá, 
míg a korábbi támogatással 
kapcsolatos elszámolás és 
beszámoló elfogadása meg 
nem történt. Amennyiben 
az elszámolás és a beszá-
moló elutasításra került, az 
illetékes bizottság az újabb 
támogatás odaítéléséről 
szóló döntését visszavonja.
A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támoga-
tási szerződést köt. A civil 
szervezet a támogatás ösz-
szegének felhasználásáról 
a támogatási szerződésben 
meghatározott módon kö-
teles elszámolni, illetve a 
megvalósulásról szakmai 
beszámolót készíteni, mely 
benyújtásának határideje 
legkésőbb a pályázati cél 
megvalósulásától számított 
30. nap.
A támogatási szerződés-
ben rögzített céltól eltérő 
felhasználás, valamint a fel-
adat teljesítésének elmara-
dása esetén, illetőleg ha a 
civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges kö-
rülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgál-
tatott, vagy a felhasználás-
ról nem számol el, a támo-
gatás összegét vissza kell 
fizetni.
A döntésről valamennyi pá-
lyázót írásban értesítjük.
Sport és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Felhívjuk kedves érdi ügyfeleink figyelmét, hogy 2016. május hónaptól 
Érd város egész területén ütemezetten folytatjuk a szelektív hulladék-
gyűjtő edények ürítését és tartalmuk elszállítását. Az alábbi listában 
megtalálható, hogy egy-egy utcában melyik hónap melyik napján kerül 
sor a szelektív gyűjtők ürítésére. Például az Ács utca 1-től 31-ig tartó 
házszámú ingatlanoktól 2016. 05. hó 3-án szállítják el a hulladékot, 
ugyaninnen a 6. hónapban 7-én kerül sor a szállításra. Ha a tájékozta-
tóval kapcsolatban bárkinek kérdése adódna, kérjük, tájékozódjanak 
az ÉTH honlapján, e-mailben (ugyfelszolgalat@eth-eth.hu) telefonon 
(06/23-522-600), levélben (2030 Érd Sas utca 2.), vagy ugyanezen a cí-
men személyesen. Javasoljuk, hogy ezt a tájékoztatót őrizzék meg, hogy 
a későbbiekben is rendelkezésükre álljanak az információk.

Szelektív hulladékgyűjtési időpontok 2016 májusától

1. JÁRAT
Minden hónap első 
hétfője
(2016.05.02./2016.06.
06./2016.07.04./2016. 
08.01./2016.09.05./ 
2016.10.03./2016.11.
07./2016.12.05.)

UTCÁK:
Ács 32-től végig
Ács 33-tól végig
Ajnácskő
Aknász 23-tól végig
Aknász 24-től végig
Aszfaltozó 35-től 
végig
Aszfaltozó 40-től 
végig
Asztalos 34-től végig
Asztalos 43-tól végig
Bádogos 26-tól végig
Bádogos 29-től végig
Bányász 24-től végig
Bányász 25-től végig
Barlang
Bérc
Betonozó 20-tól 
végig
Betonozó 21-től 
végig
Bognár 16-tól végig
Bognár 21-től végig
Burkoló 17-től végig
Burkoló 26-tól végig
Búvár
Csókakő
Csókakő
Darukezelő 24-től 
végig
Darukezelő 3-tól 
végig
Detrekő
Esztergályos 14-től 
végig
Esztergályos 15-től 
végig
Faragó
Favágó
Fazekas
Felvinci
Fényező
Festő
Firtos
Fogarasi
Fonó
Földmérő
Földmunkás
Hollókő
Írottkő
Orom
Somoskő
Sóskúti 50-től végig
Sóskúti 71-től végig
Szigetvári 79-től 
végig
Szigetvári 90-től 
végig
Sziklás

Szirtes
Vereckei 107-től 
végig
Vereckei 112-től 
végig
Vihorlát
Visegrádi 65-től végig
Visegrádi 82-től végig
Zengő

2. JÁRAT
Minden hónap első 
keddje
(2016.05.03./2016. 
06.07./2016.07.05./ 
2016.08.02./2016.09. 
06./2016.10.04./2016.
11.01./2016.12.06.)

UTCÁK:
Ács 2-30
Ács 1-31
Asztalos 16-32
Asztalos 19-41
Bádogos 2-24
Bádogos 1-27
Bányász 2-22
Bányász 1-23
Betonozó 2-18
Betonozó 1-19
Bognár 2-14
Bognár 1-19
Burkoló 1-15
Burkoló 2-24
Csigás
Csillés
Csiszoló
Darukezelő 1
Darukezelő 2-22
Esztergályos 2-12
Esztergályos 1-13
Fuvaros
Fűrészelő
Fűtő 19-től végig
Fűtő 24-től végig
Gépész 27-től végig
Gépész 32-től végig
Iparos 33-tól végig
Iparos 40-től végig
Kéményseprő 1-7
Kéményseprő 2-8
Kovács
Kőműves
Köszörűs
Kövező
Kubikus
Lakatos
Mázoló
Mester
Műszerész
Művezető
Napszámos
Nyomdász
Olvasztár
Öntő
Ötvös
Szénégető 29-től 
végig
Szénégető 46-tól 

végig
Szövő 45-től végig
Szövő 48-tól végig
Tetőfedő 29-től végig
Tihanyi tanya
Tímár
Üveges
Vájár
Vésnök

3. JÁRAT
Minden hónap első 
szerdája
(2016.05.04./2016.06. 
01./2016.07.06./2016. 
08.03./2016.09.07./ 
2016.10.05./2016.11. 
02./2016.12.07.)

UTCÁK:
Áfonya 1-15
Áfonya 2-24
Akácfa 2-16
Akácfa 1-5
Almafa 1-27
Almafa 2-30
Alsóerdősor
Árnyas
Avar 2-16
Avar 1-21
Bajcsy-Zsilinszky 
72-től végig
Barackfa
Bem köz
Bodzafa tér
Bogyó
Bokor
Borbolya
Bükkfa
Folyondár 152-től 
végig
Folyondár 93-tól 
végig
Iparos 2-38
Kádár
Kályhás
Kárpitos
Kéményseprő 52-től 
végig
Kerékgyártó
Narancsfa
Nyárfa
Nyírfa 1-59
Nyírfa 2-78
Platánfa
Rekettye
Ribizke
Simító
Somfa
Szedő
Szénégető 1-27
Szénégető 2-36
Szerelő
Szigetelő
Szilfa
Szilvafa
Szövő 1-43
Szövő 2-46
Takács

Tekercselő
Tetőfedő 1-27
Tiszafa
Tölgyfa
Törökbálinti út
Vincellér 2-20

4. JÁRAT
Minden hónap első 
csütörtökje
(2016.05.05./2016.06. 
02./2016.07.07./2016. 
08.04./2016.09.01./ 
2016.10.06./2016.11. 
03./2016.12.01.)

UTCÁK:
Aknász 1-21
Aknász 2-6
Aszfaltozó 1-19
Aszfaltozó 2-22
Asztalos 1
Bajcsy-Zsilinszky 
55-től végig
Bem József tér
Bikszádi
Borszéki 2-28
Borszéki 1-31
Börzsönyi 2-32
Börzsönyi 1-33
Brassói
Bükki
Cserhalmi
Cserhát
Csobánci
Csurgói
Daróci
Debrői
Dévai 1-41
Dévai 2-42
Dévényi
Drégely
Egervári
Fűtő 2-18
Fűtő 1-7
Gépész 1-25
Gépész 2-30
Hegesztő
Iparos 1-29
Kalotaszegi 13-tól 
végig
Kalotaszegi 50-től 
végig
Liptói 51-től végig
Liptói 52-től végig
Lőcsei 57-től végig
Lőcsei 58-tól végig
Mecseki 53-tól végig
Mecseki 58-tól végig
Murányi 22-től végig
Murányi 53-tól végig
Naszályi 37-től végig
Naszályi 50-től végig
Radnai
Rozsnyói
Salgói
Selmeci
Somogyvári
Sóskúti 2-42
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Sóskúti 1-63
Szendrői
Szigetvári 2-68
Szigetvári 1-69
Szovátai

5. JÁRAT
Minden hónap első 
péntekje
(2016.05.06./2016.06.
03./2016.07.01./2016.
08.05./2016.09.02./ 
2016.10.07./2016.11. 
04./2016.12.02.)

UTCÁK:
Aradi 37-től végig
Aradi 50-től végig
Bakonyi 53-tól végig
Bakonyi 54-től végig
Bihari 51-től végig
Bihari 52-től végig
Borszéki 30-tól végig
Borszéki 33-tól végig
Börzsönyi 34-től végig
Börzsönyi 35-től végig
Csúcs
Dévai 43-tól végig
Dévai 44-től végig
Fátra
Fraknó
Füleki
Füzérvári
Hargitai
Hegyaljai
Iglói
Kalotaszegi 1-11
Kalotaszegi 2-48
Kárpáti
Késmárki
Kolozsvári
Komáromi
Komlói
Korompai
Korponai
Kőhalmi
Körmöci
Kőszegi
Krasznahorka
Liptói 1-49
Liptói 2-50
Lőcsei 1-55
Lőcsei 2-56
Mátra
Tárnoki köz
Tárnoki út 110-től 
végig
Tárnoki út 141-től 
végig
Tátra
Temesvári
Tordai
Torockói
Tömösi
Törcsvári
Trencséni
Tusnádi
Ungvári
Vereckei 2-100
Vereckei 1-81
Visegrádi 1-63
Visegrádi 2-64
Vízmosás
Zilahi
Zólyomi

6. JÁRAT
Minden hónap 
második hétfője
(2016.05.09./2016.06.
13./2016.07.11./2016.
08.08./2016.09.12./ 
2016.10.10./2016.11. 
14./2016.12.12.)

UTCÁK:
Aggteleki
Aradi 1-35
Aradi 2-48

Ászok
Aszú
Badacsonyi
Bajcsy-Zsilinszky 1-53
Bajcsy-Zsilinszky 2-70
Bakator
Bakonyi 1-51
Bakonyi 2-52
Bihari 1-49
Bihari 2-50
Bikavér
Bor
Burgundi
Csap
Csopaki
Dinka
Donga
Ezerjó
Furmint
Georgina
Gladiolus
Gledicsia 1-11
Gledicsia 2-6
Gyopár
Gyömbér
Gyöngyvirág
Gyűszűvirág
Hárslevelű
Hordó
Kadarka
Kármentő
Kéknyelű
Leányka
Mecseki 1-51
Mecseki 2-56
Murányi 2-20
Murányi 1-51
Muskotály
Must
Naszályi 1-35
Naszályi 2-48
Nógrádi
Oportó
Otelló
Pezsgő
Radnai
Regéci
Retyezáti
Rizling
Sárfehér
Saszla
Siller
Somlói
Szamorodni
Szilváni
Szőlő
Szürkebarát
Tárnoki út 19-139
Tárnoki út 30-108
Tokaji
Törköly
Ürmös
Venyige
Vincellér 1-45
Vincellér 22-68

7. JÁRAT
Minden hónap 
második keddje
(2016.05.10./2016.06.
14./2016.07.12./2016.
08.09./2016.09.13./ 
2016.10.11./2016.11. 
08./2016.12.13.)

UTCÁK:
Áfonya 17-től végig
Áfonya 26-tól végig
Akácfa 18-tól végig
Akácfa 7-től végig
Almafa 29-től végig
Almafa 32-től végig
Avar 18-tól végig
Avar 23-tól végig
Berkenye
Bokrétafa
Boróka
Cédrusfa
Citromfa

Cseresznyefa
Cserfa
Cserje
Diófa
Ébenfa
Égerfa
Eperfa
Fagyöngy
Felsővölgyi
Fenyőfa
Fenyves
Folyondár 2-150
Folyondár 1-91
Fügefa
Fűzfa
Galagonya
Gesztenyefa
Gyertyánfa
Haraszt
Hársfa
Jávorfa
Jegenyefa
Juharfa
Kökény
Kőrisfa
Körtefa
Köszméte
Lonc
Luc
Lugas
Mahagóni
Makk
Málna
Mandulafa
Meggyfa
Mogyorófa
Moha
Naspolya
Nyírfa 61-től végig
Nyírfa 80-tól végig
Toboz
Tüske
Vincellér 47-től végig
Vincellér 68-tól végig

8. JÁRAT
Minden hónap 
második szerdája
(2016.05.11./2016.06.
08./2016.07.13./2016.
08.10./2016.09.14./ 
2016.10.12./2016.11. 
09./2016.12.14.)

UTCÁK:
Alsóvölgyi
Bajuszfű
Balatoni út 60-tól 
végig
Balatoni út 65-től 
végig
Bazsarózsa
Begónia
Beléndek
Boglárka
Bojtorján
Borostyán
Bukszus
Búzavirág
Ciklámen
Csenkesz
Csicsóka
Csorbóka
Csormolya
Dália
Dercefű
Estike
Facélia
Fátyolvirág
Fodormenta
Fürdő
Gledicsia 13-tól végig
Gledicsia 8-tól végig
Hóvirág 26-tól végig
Hóvirág 31-től végig
Kaktusz
Kakukkfű
Kamilla
Kankalin 13-tól végig

Kankalin 14-től végig
Keserűfű
Komócsin
Koronafűrt
Kökörcsin
Kövirózsa
Kutyavári
Ligetszépe
Liliom
Lótusz
Szép Ilonka
Tárnoki út 1-17
Tárnoki út 2-28

9. JÁRAT
Minden hónap má-
sodik csütörtöke
(2016.05.12./2016.06.
09./2016.07.14./2016.
08.11./2016.09.08./ 
2016.10.13./2016.11. 
10./2016.12.08.)

UTCÁK:
Baján
Balázs
Bálint
Barót
Béla
Bendegúz
Benedek
Bernát
Bertalan
Boldizsár
Botond
Bulcsú
Csaba
Csanád
Csongor
Dániel
Dávid
Demeter
Dénes
Dezső
Domokos
Ede
Edömér
Elek
Elemér
Előd
Emil
Emőd
Ernő
Ervin
Ferenc
Gábor
Gellért
Gereben 1-23
Gereben 2-24
Gergely 2-32
Gergely 1-33
Géza 1-23
Géza 2-24
György
Győző köz
Gyula
Hajnalka
Harangvirág
Hérics
Hortenzia
Hóvirág 2-24
Hóvirág 1-29
Huba
Hunor
Ibolya
Iglice
Ikravirág
Imre
Ínfű
István
Iszalag
Izsóp
Jácint
Jázmin
Kankalin 1-11
Kankalin 2-12
Miklós
Pál
Péter

Riminyáki
Sándor
Taksony
Töhötöm
Vince
Zoltán
Zsolt

10. JÁRAT
Minden hónap 
második péntekje
(2016.05.13./2016.06.
10./2016.07.08./2016.
08.12./2016.09.09./ 
2016.10.14./2016.11. 
11./2016.12.09.)

UTCÁK:
Arany János
Báthory István
Berzsenyi Dániel
Bethlen Gábor
Damjanich János
Deák Ferenc
Dobó István köz
Erkel Ferenc
Gárdonyi Géza
Gereben 25-től végig
Gereben 26-tól végig
Gergely 34-től végig
Gergely 35-től végig
Géza 25-től végig
Géza 26-tól végig
Hunyadi János
János
Jenő
Jókai
József tér
Kálmán
Károly
Kelemen
Kende
Keve
Kont
Koppány
Kossuth Lajos 1-131
Kossuth Lajos 2-140
Könyves Kálmán
László
Liszt Ferenc
Lóránd
Madách Imre
Martinovics Ignác
Mátyás Király
Mikes Kelemen
Mikszáth Kálmán
Munkácsy Mihály
Nagy Lajos
Petőfi Sándor
Rákóczi Ferenc 2-72
Rákóczi Ferenc 1-97
Széchenyi tér
Szent István
Szent László tér
Thököly Imre
Tompa Mihály
Vörösmarty Mihály
Zrínyi Miklós

11. JÁRAT
Minden hónap 
harmadik hétfője
(2016.05.16./2016.06.
20./2016.07.18./2016.
08.15./2016.09.19./ 
2016.10.17./2016.11. 
21./2016.12.19.)

UTCÁK:
Aba
Ábel
Ádám
Ágoston
Ajtony
Ákos
Aladár
Álmos
András
Antal

Ányos
Árpád
Attila
Balatoni út 2-58
Balatoni út 1-63
Csermely
Diósdi út 16-tól végig
Diósdi út 25-től végig
Duna 37-től végig
Duna 50-től végig
Ér
Forrás tér
Körönd tér
Láp
Mályva
Margaréta
Mécsvirág
Muskátli
Muskátli köz
Nádas
Napvirág
Nárcisz
Nefelejcs
Néra 23-tól végig
Néra 26-tól végig
Nőszirom
Nyárád 17-től végig
Nyárád 18-tól végig
Nyitra 22-től végig
Nyitra 25-től végig
Olt 26-tól végig
Olt 27-től végig
Orchidea
Orgona
Őszirózsa
Patak
Pemetefű
Pipacs
Poprád
Porcsinrózsa
Puszpáng
Rába
Rábca
Rákos
Rebarbara
Repkény
Rezeda
Ricinus
Rima
Rózsa
Sárd 2-40
Sárd 1-51
Sárvíz
Sás
Sebes 11-től végig
Sebes 4-től végig
Séd 14-től végig
Séd 9-től végig
Sió 10-től végig
Sió 11-től végig
Szalvia
Szarkaláb
Szegfű
Talabor
Tállya
Tápió
Tarcal
Tarna
Temes
Terasz
Tétényi 15-től végig
Topoly
Tulipán
Túr
Túróc
Ung
Vág
Viola
Visó
Zagyva
Zala
Zápor
Zuhatag
Zsil
Zsilip
Zsitva

12. JÁRAT
Minden hónap 
harmadik keddje
(2016.05.17./2016.06.
21./2016.07.19./2016.
08.16./2016.09.20./ 
2016.10.18./2016.11. 
15./2016.12.20.)

UTCÁK:
Adél
Ágnes
Ágota
Alispán
Anna
Antónia
Anygyalka
Apály
Aranka
Aranyos
Árva
Barca
Béga
Bella
Berettyó
Berezna
Berta
Bianka
Bodrog
Borbála
Budafoki út
Budai út 13-tól végig
Budai út 16-tól végig
Cecília
Csele
Csilla
Dagály
Diósdi út 2-14
Diósdi út 1-23
Dráva
Duna 1-35
Duna 2-48
Európa Sétány
Felügyelő
Felvigyázó
Fogalmazó
Főnök
Galga
Garam
Hanság
Hernád
Homoród
Hortobágy
Ipoly
Kálvin tér
Kapos
Kerka
Kis-Duna
Kőrös
Küküllő
Laborc
Lajta
Lapály
Latorca
Lendva
Magdolna
Malvin
Marcal
Marcella
Margit
Mária
Maros
Márta
Matild
Meder
Melánia
Morva
Mura
Natália
Néra 1-21
Néra 2-24
Nóra
Nyárád 1-15
Nyárád 2-16
Nyitra 2-20
Nyitra 1-23
Olt 2-24
Olt 1-25
Ondava

Sajó
Sárd 42-től végig
Sárd 53-tól végig
Sárrét
Sebes 2
Sebes 1-9
Séd 2-12
Séd 1-7
Sió 2-8
Sió 1-9
Sulák
Sulák köz
Szalajka
Szamos
Száva
Szinva
Tétényi 1-13
Tisza
Tó
Töltés

13. JÁRAT
Minden hónap 
harmadik szerdája
(2016.05.18./2016.06.
15./2016.07.20./2016.
08.17./2016.09.21./ 
2016.10.19./2016.11. 
16./2016.12.21.)

UTCÁK:
Alsó
Arató
Béke tér
Bojtár
Borona köz
Csikós
Csónak
Csordás
Csősz
Dózsa György
Edina
Edit
Eke köz
Ella
Elvíra
Emese
Emília
Emma
Emőke
Enikő
Erika
Erna
Erzsébet
Eszter
Etelka
Éva
Fazekas dűlő
Felső 135-től végig
Felső 142-től végig
Fő
Gát
Gereblye köz
Gulyás
Gulyástanya
Hamzsabég tér
Hosszú
Hősök tere
Iskola köz
Járom
József Attila
Judit
Juhász
Júlia 20-tól végig
Júlia 55-től végig
Kálvária
Kanász köz
Kantár köz
Kapa köz
Karolina 2-4
Karolina 1-5
Kastély
Kasza köz
Katalin 1-7
Katalin 2-8
Kengyel köz
Kerék
Kerülő
Keskeny

Kocsi köz
Kondás
Kornélia
Kötél köz
Külső Római
Lovász
Mecset
Mély
Meredek
Molnár
Nyereg köz
Pásztor köz
Paula
Piroska
Római út
Sarkcsillag
Sugár út
Szántó
Szapáry
Széles
Szent Mihály tér
Tárcsa köz
Tárcsázó
Temető
Teréz
Vető

14. JÁRAT
Minden hónap har-
madik csütörtöke
(2016.05.19./2016.06.
16./2016.07.21./2016.
08.18./2016.09.15./ 
2016.10.20./2016.11. 
17./2016.12.15.)

UTCÁK:
Bíró
Budai út 1-11
Budai út 2-14
Délibáb
Díjnok
Ellenőr
Elnök
Előadó
Előljáró
Ercsi út
Esküdt
Eszperantó tér
Felső 1-133
Felső 2-140
Gépíró
Gizella
Gondnok
Gyakornok
Hírnök
Hivatalnok
Ida
Ildikó
Ilona
Intéző
Irén
Irma
Írnok
Izabella
Janka
Jegyző
Johanna
Jolán
Jolán köz
Júlia 2-18
Júlia 1-53
Jusztina
Karolina 6-tól végig
Karolina 7-től végig
Katalin 10-től végig
Katalin 9-től végig
Képviselő
Kinga
Klára köz
Könyvelő
Krisztina
Mérnök
Mihályitelep
Orvos
Szabadság tér
Tanácsos
Tanár
Technikus

Tervező
Tisztviselő
Titkár
Tollnok
Tolmács
Tóni csapás
Tudós
Ügyész
Ügyvívő
Velencei út

15. JÁRAT
Minden hónap 
harmadik péntekje
(2016.05.20./2016.06.
17./2016.07.15./2016.
08.19./2016.09.16./ 
2016.10.21./2016.11. 
18./2016.12.16.)

UTCÁK:
Bagoly
Bagoly köz
Bibic
Bibic köz
Bölömbika
Cankó
Cinke
Csalogány
Csér
Csíz
Csóka
Daru
Fácán
Fácán köz
Fajd
Fecske
Fehérvári út
Feketesas
Fogoly
Fülemüle
Fűrj
Gém
Gólya
Haris
Harkály
Hattyú
Héja
Holló
Kakukk
Kanári
Kánya
Karvaly
Keselyű
Kócsag
Kossuth Lajos 133-tól 
végig
Kossuth Lajos 142-től 
végig
Ölyv
Pacsírta
Papagáj
Páva
Pelikán
Pintyőke
Rákóczi Ferenc 74-től 
végig
Rákóczi Ferenc 99-től 
végig
Ruca
Sárgarigó köz
Sas
Seregély köz
Sirály köz
Sólyom
Stiglic köz
Szajkó
Szalonka
Szárcsa
Szarka
Turul
Túzok
Vadkacsa
Vadlúd
Varjú
Vércse
Vöcsök
Zámori út
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Több száz köbméter szeméttől tisztították meg 
idén is Érdet az önkéntesek az országos TeSzedd! 
akció keretében. Parkváros tetejétől a Duna-par-
tig tucatnyi helyszínen takarítottak a különböző 
szervezetek, önkormányzati képviselők és a 
lakosság.

Összesen tizennégy hely-
színen gyűjtötték a szemetet 
április 28. és május 1. között 
az országos TeSzedd! moz-
galomban részt vevő önkén-
tesek Érden. A várostakarí-
tást a Teleki iskola kezdte: 
hatvan diákjuk mintegy 10 
köbméter hulladékot szedett 
össze a lőtér, illetve a leven-
dulás környékén még csütör-
tökön.

– Évek óta részt veszünk a 
TeSzedd! akcióban; minden 
évben más helyszínt teszünk 
rendbe – mondta lapunknak 
Brindzik Zsuzsa tanárnő, 
aki gyalog tette meg a har-

madik-nyolcadik osztályo-
sokkal a lőtérig vezető mint-
egy négy kilométeres utat. 
Kísérőjük Macsotay Tibor, 
a polgárőrség vezetője volt, 
aki az érdi TeSzedd! akciót 
koordinálta, és minden hely-
színre kilátogatott – ásvány-
vizet, szendvicset, kesztyűt, 
zsákot vitt az önkéntesek-
nek, harminc polgárőr kollé-
gája pedig a helyszíneken 
dolgozott.

– Parkváros felső részén 
nemcsak a lőtér környéke 
tisztult meg: a Környezetvé-
dő Egyesület és a környék-
beli lakosok az Ötvös utca 

végén szedték fel a szemetet, 
körülbelül 25 köbméternyit, 
a Zengő utcában pedig a 
Hendikep Futókör tagjai 
gyűjtöttek össze körülbelül 
húsz köbméternyi hulladé-
kot. Ófaluban is több helyszí-
nen dolgoztak önkéntesek: a 
Széles utca és a Külső-Ró-
mai út sarkán az Ebdorado 
Egyesület takarított, körül-
belül 10–12 köbméternyi hul-
ladékot takarítottak fel. Az 
Érdi Roma Önkormányzat 
tagjai húsz köbméter sze-
méttől tisztították meg a 
piac hátsó részénél fekvő te-
rületet, míg a Mélyút mentén 
két, hat-hat köbméteres kon-
ténert raktak tele elszórt 
hulladékkal az önkéntesek 
– sorolta Macsotay Tibor, 
hozzáfűzve: a horgászegye-
sület tagjai – mintegy hatva-
nan – a téglagyári részen 
nyolcvan köbméter szemetet 
szedtek össze, a Duna-parti 
árterületen pedig további 
húszat. 

Érd egyik legfertőzöttebb 
területe a Tárnoki út és a Ko-
lozsvári utca találkozásánál 
fekvő fenyves. Ezt a környé-
ket évről évre takarítják a 
szorgos kezek, ám az illegá-
lis hulladéklerakók rendre 
újratermelik a szemetet. Idén 
rekordszámú önkéntes – köz-
tük T. Mészáros András pol-
gármester – vett részt a lo-
vardáig húzódó terület meg-
tisztításában. Az Ö.T.H.É.T. 
Egyesület Pest Megyei Tago-
zata, a polgárőrség, az Azúr 
Kutyaiskola, a helyi Vöröske-

reszt, az Ördöglovas SE, az 
Érdi Fidelitas, a Civil Állat-
mentők, valamint a városren-
dészet tagjai, közterület-fel-
ügyelők és a környéken lakók 
teljes egészében kitakarítot-
ták ezt a rendkívül szennye-
zett területet. Ez még a részt 
vevő több mint százhúsz em-
bernek is hatalmas munka 
volt – tudtuk meg Bada Zol-
tántól, a terület koordináto-
rától.

Hogy a jövőben senki ne 
használja ezt a szép környé-
ket szemétlerakónak, arról 
is gondoskodtak a szerve-
zők: mint Macsotay Tibor el-
mondta, május első hétfőjén 
Sóskútról hozott kőtömbök-
kel lezárták a kiserdőbe ve-
zető földutakat, mind a Tár-
noki, mind a Bagoly és a Bí-
bic utca felől. Így jó esély van 
rá, hogy az innen elhordott 
száz köbméternyi szemét 
nem „termelődik” újra.

– A sóskúti bányából in-
g yen kaptunk minteg y 

nyolcvan tonna követ, csak a 
szállítást kellett fizetnie az 
önkormányzatnak – mondta 
Macsotay Tibor, hozzátéve: a 
lovarda továbbra is megkö-
zelíthető gépkocsival a Bíbic 
utca felől.

Bár a TeSzedd! akció elvi-
leg egész hétvégén tartott, a 
legtöbb csapat szombat dél-
előttre szervezte a városta-
karítást. Délig tartott volna 
a munka, de volt, ahol még 
délután kettőkor is tevékeny-
kedtek az önkéntesek, az 
ÉTH munkatársai pedig – 
mivel a szolgáltató nemcsak 
a konténereket biztosította, 
hanem a szemét pakolásá-
ban, szállításában is segéd-
kezett – még délután is hord-
ták a hulladékot.

– Példamutató hozzáállás 
jellemezte mindenki munká-
ját, amiért köszönet illet min-
den résztvevőt. Ezt az idei 
akciót nehéz lesz felülmúlni 
– jegyezte meg Macsotay Ti-
bor. n ÁDÁM KATALIN

Tizennégy helyszín, több száz köbméter szemét

TeSzedd!: nehéz lesz felülmúlni

Munkában a telekisek. Hatvan diák mintegy 10 köbméter hulladé-
kot szedett össze

Idén együtt takarított az Ö.T.H.É.T. Egyesület Pest Megyei Tagozata, 
a polgárőrség, az Azúr Kutyaiskola, a helyi Vöröskereszt, az Ördög-
lovas SE, az Érdi Fidelitas és a Civil Állatmentők

HETI OH-LÁ-LÁ A JÁNLATAINK!

Hétfő

MERCI DESSZERT
675g, 5035 Ft/kg 3399Ft

TÚRÓS TÁSKA
Ft/db 49Ft

Kedd

300ml, 996 Ft/l 299Ft

KINDER BUENO
43g, 3232 Ft/kg 139Ft

Szerda

2 tekercs, 3 rétegű,
124 Ft/tek.

249Ft

MINDEN PAPRIKA -20%
Csütörtök

MINDEN PÁSTÉTOM -10%

400g, 747 Ft/kg 299Ft

Péntek

FEHÉR
CSIPERKE GOMBA

Ft/kg 589Ft

DREHER SÖR
dobozos, 0,33l, 360 Ft/l 119Ft

Szombat

250g, 396 Ft/kg 99Ft

PONTY SZELET
Ft/kg1699Ft

Vasárnap

720 g, 554 Ft/kg 399Ft

TÚRÓ TORTA
16 szeletes, Ft/kg1499Ft

BEAUTY
TUSFÜRDŐ

BELLIS MINI-MAXI
PAPÍRTÖRLŐFONOTT KALÁCS

SZÜRETI
TÖNKÖLYBÚZÁS

KENYÉR

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-SZOMBAT: 6:00-22:00

HETENTE ISMÉTLŐDŐ AKCIÓK 2016. MÁJUS 1-31-IG AZ
AUCHAN BUDAÖRSI ÉS TÖRÖKBÁLINTI ÁRUHÁZBAN!

VASÁRNAP: 8:00-20:00

GLOBUS
CSALÁDI MUSTÁR
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Három napra Érdre költözött a BULÁKE érzé-
kenyítő programja, amelynek köszönhetően 
öt iskolából négyszáz érdi diák a látássérültek 
mindennapjaiba pillanthatott – jobban mondva 
tapogathatott, ízlelhetett, szagolhatott – bele.

„Andris vagyok. Vak. Be-
szélgetés közben ne jelent-
kezzetek, mert nem fogom 
látni. Mondjátok csak, amit 
szeretnétek!” Ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte a Buda-

Környéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesületének 
interaktív programján a gye-
rekeket a különleges foglal-
kozás egyik állomásvezető-
je.

– A látássérülteket nem 
sajnálni kell, hanem segíte-
ni, ha szükséges – hangsú-
lyozta az állomásvezető, aki 
úgy látja: érzékenyítő prog-
ramjuk a negyedikeseknél a 
leghatékonyabb, de már a 
harmadik osztályban is ér-
demes elkezdeni. Mint fogal-
mazott: a harmadikosok lel-
két érintik meg, a negyedi-
keseknek pedig a tudatát.

A gyerekek másfél-másfél 
órát tölthettek el különféle 
izgalmas, a megszokottól 
igencsak eltérő feladatok-
kal. A világosban a Braille-

írással, a látássérültek által 
használható játékokkal, il-
letve a fehér botos közleke-
déssel ismerkedtek meg, és 
megtudhatták azt is, hogy 
egy nem látó ember hogyan 
különbözteti meg egymástól 
a papírpénzeket. Megta-
pasztalhatták azt is, hogyan 
kezelik a látássérültek a 
speciális programmal ellá-
tott számítógépet, és elbe-
szélgettek egy alig látó 
hölggyel arról, hogy egy vak 
is élhet sikeres, teljes életet.

A világosban végezhető 
feladatok után a diákok a tel-
jesen sötét nézőtérre vonul-
tak: egymás vállába kapasz-
kodva, avatott vezetőjükkel 
végigmentek egy „akadály-
pályán”: ágakon, autógumi-
kon lépdeltek keresztül, 
majd csörgőlabdáztak a sö-
tétben, ezt követően a kony-
hának kialakított sarokba 
tapogatóztak, ahol különféle 
ételeket kóstoltak – hogy mit 
is, azt illat és íz alapján ta-
lálták ki. Végül tapintás, 
szaglás alapján bepakoltak 

egy táskát a nyaraláshoz. Ez 
a feladat is jól ment a gyere-
keknek, bár volt, aki ásvány-
víz helyett ecetet tett a cso-
magba.

– Évente ellátogatunk 
Érdre érzékenyítő progra-
munkkal. Idén is három na-
pon keresztül vártuk a gye-
rekeket a művelődési köz-
pontban – mondta lapunk-
nak Sivák Ircsi iskolaprog-
ram-vezető. – Célunk, hogy 
megismertessük a gyere-
kekkel, hogy élik meg a lá-
tássérültek a mindennapjai-
kat. Így nem félelemmel, ha-
nem segítőkészséggel for-
dulnak majd feléjük. Játékos 
feladatokat állítunk össze: 
megtapasztalhatják, milyen 
a szaglásra, ízlelésre, tapin-
tásra, hallásra támaszkodva 
élni. Úgy látjuk, megmarad-
nak bennük az itt átéltek – 
tette hozzá a szervező.

Az interaktív programot 
nemcsak Érden, hanem Bu-
daörsön és Törökbálinton is 
megrendezi az egyesület. 
A  költségeket saját forrás-

ból, illetve adományokból, 
támogatásokból fedezik, pe-
dig egy-egy ilyen kiállítás 
nem olcsó: nemcsak 12–16 
állomás- és csoportvezetőt 
(akik között természetesen 
látássérültek is vannak), ha-
nem az eszközöket is utaz-
tatni kell, nem beszélve a 
gyerekek által megízlelt, ta-
pogatott ennivalók áráról.

A különleges kiállítás leg-
közelebb Etyekre utazik: ott 
szintén három napot tölte-
nek el a BULÁKE tagjai.

n ÁDÁM

Érzékenyítő program érdi diákoknak

Teljes élet, sötétségben is

A diákok avatott vezetőjükkel 
végigmentek egy „akadálypá-
lyán”

Ismerkedés a Braille-írással

Amplifon Hallásközpont
Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06-23 522-802
amplifon.hu

Vegye
komolyan!

A jó hallás fontos. A problémák megelőzésének
érdekében ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára
2016. május 4-től 27-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

bebizonyosodott, hogy a
társadalom sajnos nem
képes a technikai fejlő-
déshez hasonlatos ütem-
ben és mértékben elfo-
gadóvá válni, ez pedig ko-
moly gátja lehet a hallóké-
szülékviselésének.Acélaz
lenne, hogy egyszerűen a
mindennapok természe-
tes részévé váljon ez az
eszköz – olyanná, akár a
szemüveg.

Olyan világban élünk, amely
tele van komoly zajforrá-
sokkal. A hallásvesztés álta-

lános jellemzője, hogy nem
egyik napról a másikra kö-
vetkezikbe,hanemfokozato-
san tompul el az érzékelés.
Ahogyan az érintettek hal-
lása romlik, úgy egyre kevés-
bé hallják a külvilágot, így
például a zajokat és a
beszédhangokat.

Akorszerű
hAllókészülékek
mAmárelérhetőek
A mai hallókészülékek már
olyan fejlett technológiával
rendelkeznek, mely kiválóan
kiszolgálja az érintettek
minden igényét. Az úgy-
nevezett nyitott illesztés for-
radalmi áttörést hozott; fő
előnye, hogy az újgenerá-
ciós hallókészülékekkel
sokkal természetesebb a
hallásélmény, továbbá ezek
az eszközök már hatékonyan
ki tudják szűrni a környezeti
zajokat, segítve ezzel a jobb
beszédértést.

Ahallókészülékek társadalmi szintű
elfogadásában vanméghova fejlődni

NemszAbAd
hAlogAtNi
AdöNtést
ha ahallásvesztés legap-
róbb tüneteit észleljük
magug nkon,keressünkfel
mielőbbegyg specialistát t.
Aki elfogadja, hogyg a fenn-
álló hallásproblémájára a
hallókészülék a megfelelő
megoldás, elmegy időben
egy hallásvizsgálatra és el
is kezdi az eszközt hasz-
nálni, az hosszú távon
jelentősen javíthat az
életminőségén.Ha vala-
ki már csak nagyg on későn
kezdi el a hallókészülék
viselését, előfordulhat,
hogyg a beszédértése már
olyan mértékben csökken,
hogyg a legprofibb tech-
nológiával ellátott halló-
készülék sem hozza azt a
kiváló eredményty , amit az
időben elkezdett hallás-
rehabilitáció jelenthetne.
Az Amplifonnálminden
hallásviv zsgálatelőremeg-
beszélt időpontban tör-
ténik.önnek csupán fel
kell hívnia a06-23522-
802-estelefonszámot,és
egyg eztetni egyg megfg elelő
időpontot.

A mai hallókészülékek már
olyan fejlett technológiával
rendelkeznek, mely kiválóan
kiszolgálja az érintettek
minden igényét.

Ne csináljonhiúsági
kérdést belőle
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Az NB III Nyugati csoport-
jának 29. fordulójában az 
Érdi VSE a szomszédvár Di-
ósd csapatához látogatott. A 
presztízsösszecsapáson túl 
mindkét csapat számára a 
jobb helyezés elérése volt a 
cél, mivel az érdi csapat 
csak három ponttal és egy 
helyezéssel előzte meg a ta-
bella tizenegyedik helyét el-
foglaló hazaiakat.

Az első lehetőség a hazai-
ak előtt adódott, de a ven-
dégvédők az utolsó pillanat-
ban menteni tudtak. Nem 
kellett azonban sokat várni 
a nagy lendülettel rohamozó 
hazaiak első találatára. A 8. 
percben egy jobb oldali be-
adást követően két vendég-
védő egymást akadályozta 
és a kapu elé belőtt labdát 
Bonifert közelről helyezte a 
bal kapufa mellé (1–0). A ka-
puk felváltva forogtak ve-
szélyben, így Kertésznek 
lábbal kellett mentenie 
Mojzer közeli lövését, majd 

Palásthy néhány méterről a 
kapusba fejelte a labdát, a 
visszapattanó labdát pedig a 
kapu fölé.

A második félidőben to-
vább fokozta rohamait az 
Érd és ez majdnem megbosz-
szulta magát. Mojzer fordult 
le a félpálya környékén a 
vendégvédőkről, Honti és 
Csiszár csak üggyel-bajjal 
tudott szögletre menteni. A 
vendégek erőfeszítéseit vé-
gül siker koronázta. Az 53. 
percben a csereként beállt 
Korozmán szögletét Csiz-
madia fejelte a léc alá (1–1). 
Tovább fokozta a tempót az 
érdi csapat és sorra alakí-
totta ki helyzeteit. Gyurácz 
előbb Hegedűs beadását két 
méterről a kapusba lőtte, 
majd Korozmán indítását 
óriási helyzetben a kapu 
mellé gurította. A hazai csa-
pat teljesen beszorult a saját 
térfelére és minden erejével 

az eredmény megtartására 
törekedett. Ehhez azonban 
némi szerencse is kellett, 
mikor Korozmán beadása 
után Csizmadia fejesét a gól-
vonalról fejelte ki a diósdi 
védő. Nem sok hiányzott, 
hogy a számos kimaradt 
vendéghelyzet után a hazai-
ak egy kontrát követően újra 
eredményesek legyenek, de 
Honti szögletre tudott men-
teni.

A mérkőzés első perceitől 
eltekintve hiába játszott óri-
ási fölényben az érdi csapat, 
de a nagyobbnál is nagyobb 
lehetőségeket elpuskázva el-
szalasztotta akár egy na-
gyobb gólarányú győzelem 
lehetőségét.

A 29. fordulóban május 
8-án, vasárnap 17.30 órakor 
a TARR-Andráshida SC csa-
patát fogadja az Érdi VSE az 
Ercsi úti Sportpályán.

 n HARMAT JENŐ

Április 23-án került sor a 
II. Pannonhalma Prológra, 
ahol az érdi Sólyom Team 
több versenyzője is rajthoz 
állt. A kanyarokkal és szint-
emelkedéssel jócskán meg-
tűzdelt 15 km-es pályát csa-
patunkból Balogh Lajos tel-
jesítette a leggyorsabban, 
23:46-os idejével a Master 
kategória 2. helyét szerezte 
meg. Horváth Ákos (5.), Pósa 
Tibor (7.) és Havacs 
Krisztina (5.) is a ka-
tegória legjobb 10-
ben végzett.

Másik két versenyt 
is rendeztek vasár-
nap az esős, viharos 
idő ellenére. Vácon a 
XIII. Mészkőember 
hegyi időfutamver-
senyre került sor, 
ahol a Naszály-he-
gyet kellett meg-
mászni. A nehéz kö-
rülmények ellenére a 
Sólyom Team mind-
két indulója a dobo-
gón végzett: Bajcsev 
Attila 3., Révész Ist-
ván pedig 2. lett a ka-
tegóriájában. István 
az összetett ered-
ménylista 3. helyét is 
megszerezte.

A Péti Nagydíj Idő-
futamra is ezen a na-
pon került sor. Mivel 
ez az országúti ama-

tőr bajnokság futama, itt ki-
csit erősebb mezőny állt rajt-
hoz. A versenyzőket 10 és 13 
óra között percenként indí-
tották. A később rajtolók 
némi előnyt élveztek, mivel a 
szél sokat mérséklődött ak-
korra. Balogh Lajos 3., Hor-
váth Ákos 4., Pósa Tibor 13., 
Hricz András 21., Macsek 
Zoltán pedig a kategória 22. 
helyét szerezte meg.

LABDARÚGÁS

Agyonnyert döntetlen

Diósdi TC-SELECT–Érdi VSE 1–1 (1–0)
DTC–SELECT: Ténai – Palkó, Kornis, Mészáros L. (Dunai, 
76.perc), Primus –Tarnóczi (Sipos, 51. p.), El-Sherif, Májer, 
Bonifert (Solymos 62. p.), Csanálosi – Mojzer. Vezetőedző: 
Csurka Toltán
Érdi VSE: Kertész – Balázsovics (Pallagi, 72. p.), Honti, Csi-
szár, Cservenka – Hegedűs, Kónya (Korozmán, 51. p.), Csiz-
madia – Kelemen, Palásthy (Pintér N. 51. p.), Gyurácz B. Ve-
zetőedző: Limperger Zsolt

MESTERMÉRLEG
Csurka Zoltán: NB III-as 
szinten kimagasló iramú 
mérkőzést játszottunk. 
Nagyobb helyzetei az 
Érdnek voltak. Az első 
húsz percben azonban 
mi voltunk a jobbak. A le-
hetőségek figyelembe-
vételével reálisnak tar-
tom a döntetlent.
Limperger Zsolt: 
Agyonnyert meccset 
hoztunk döntetlenre. Az 
első húsz percben nem 
azt játszottuk, amit sze-
rettünk volna. Utána vé-
gig jobbak voltunk ellen-
felünknél. Nyernünk kel-
lett volna.

Hiába játszott fölényben az érdi csapat, csak döntetlenre futotta

Szárnyaltak a Sólymok

A XIII. Mészkőember hegyi időfutam 
eredményhirdetése

SSSZZZEEEMMMÉÉÉLLLYYY (LPG),,, --- TTTEEEHHHEEERRR ---AAAUUUTTTÓÓÓBBBUUUSSSZZZ --- LLLAAASSSSSSÚÚÚ JJJÁÁÁRRRMMMŰŰŰ ---MMMOOOTTTOOORRR --- PPPÓÓÓTTTKKKOOOCCCSSSIII --- UUUTTTÁÁÁNNNFFFUUUTTTÓÓÓ --- LLLAAAKKKÓÓÓAAAUUUTTTÓÓÓ --- NNNYYYEEERRRGGGEEESSSVVVOOONNNTTTAAATTTÓÓÓ (ADR,,, TIIIR,,, CEMT)

FORGALOMBA HELYEZÉS (EGÉSZEN A RENDSZÁMIG)

TACHOGRÁF ILLESZTÉS - LETÖLTÉS

1 Ó
RÁ
N B
ELÜ

L

Műszaki vizsgához 1000 Ft. értékű KUPON

Carace Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 71. 06 23 365 623 www.carace.hu

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
”Nincs több büntetés”-GARANCIÁVAL, különben a következő vizsgádat mi álljuk

EREDETVIZSGA

ki
zd

Vágd ki
és hozd
be!

Carace Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 71. 06 23 365 623 www.carace.hu
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Női és férfi betaNítottmuNkások jelentkezését
várom, nagyobb létszámban, azonnali beléptetéssel
(gépi megmunkáló, anyagmozgató munkakörökbe).
munkarend: egy, kettő és háromműszakban (túlmunka
vállalásának lehetősége).

mechaNikai és/vagy elektroNikai
műszerészek jelentkezését várom újonnan létesült
üzemünkbe. Ipari robotok, szerelősori automaták
karbantartása, üzemeltetése a feladat.munkarend: két
műszakban (túlmunka vállalásának lehetősége)

aDrés/vagyvegyszerkezelőivégzettséggel
reNDelkezőaNyagmozgatót keresek azonnali
belépéssel, újonnan létesült üzemünkbe.
munkarend: 2 műszak

esztergályos képzettséggel keresek
álláskeresőket újonnan létesült üzemünkbe.
munkarend: 1 műszak.

Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Érdeklődni: 06-30-193-6342

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
Porolás, mélytisztítás, biotisztítás,
szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés.
Átvevőhely: Érd, Felső u. 116.

Budafok,Mária Terézia u. 10.
Szállítás-megrendelés, központ: 06 30 68 000 78
www.tisztaszonyeg.hu

TISZZTASZŐNYYEG
A szőnyegtisztíító
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Ezüstérmet szerzett, s így 
története során először vég-
zett második helyen az ÉRD 
női kézilabdacsapata a Ma-
gyar Kupa döntőjében, mi-
után a szigetszentmiklósi né-
gyes döntő elődöntőjében a 
Fehérvár KC-t 25–23-ra verte, 
majd a döntőben 33–27-re ki-
kapott a címvédő Győri Audi 
ETO KC-től.

ÉRD–Fehérvár KC
Tapogatózás és hibák nyi-

tották a találkozót, de a szé-
kesfehérváriaknál tört meg 
előbb a jég, amikor Jelena 
Gjorgijevska jobb kézzel lőtt 
jobb oldalról az érdi kapuba. 
Kisfaludy Anett egyenlítése 
után az FKC két góllal lépett 
meg, de tíz perc után Katari-

na Krpezs-Slezák és Klivi-
nyi Kinga is felvette a meccs 
ritmusát, a szerb jobbszélső 
négy, a balátlövő két góljával 
az ÉRD 7–6-ra fordított. 
Mariama Signaté és Mireya 
González is megzörgette a 
Fehérvár kapuját, majd a szü-
net előtti hét percben Krpezs 
három és Klivinyi két gólja 
után, a félidei 16–12-es érdi 
előnyt Olivera Vukcsevics 
lerohanásból szerzett talála-
ta állította be.

A fordulás után is Kisfaludy 
Anett nyitotta az érdi gólok 
sorát, de a csereként beálló 
irányító, Tápai Szabina ve-
zetésével a Fehérvár 18–13-
ról kapaszkodott fel egy gólra, 
sőt, a 17. perc után először volt 
döntetlen az állás. Az utolsó 

hat percben Tápai két gólját 
nem egészítették ki társai, 
míg az ÉRD további négy gólt 
berámolt, ezzel pedig bejutott 
a Magyar Kupa döntőjébe.

Győri Audi ETO KC–
ÉRD

A Rába-partiak az első per-
cekben rendkívül gyors tá-
madásokkal léptek meg egy-
két góllal, de nem többel, mert 
a 9. percben Mireya González 
lökete után 5–4 volt az állás. 
A tizedik perc után viszont az 
akkor beálló Görbicz Anita 
vezetésével egy 4–0-s soro-
zattal öt lett közte. A szünetig 
maradt is a négy-ötgólos kü-
lönbség, de egy cseppet sem 
látszott az érdieken, hogy fel-
adták volna a meccset.

A fordulás után a két világ-
klasszis, Görbicz és Heidi 
Löke két villanásával hat gól-
lal vezetett a Győr, azonban 
sorrendben Klivinyi, 
Krpezs-Slezák, González, 
Signaté és Vukcsevics is be-
talált, ezzel pedig az ÉRD két 
gólra kapaszkodott. A 40. 
percben a születésnapját ün-

neplő Katarina Krpezs-
Slezák megszerezte szezon-
beli 250. találatát! Ezt követő-
en a Győr visszaállította az 
ötgólos különbséget, s bár 
Mireya González három gól-
jával ismét faragott hátrányá-
ból az ÉRD, a 33–27-es vég-
eredményt Görbicz büntetője 
állította be.

Az ÉRD ugyan hat góllal ki-
kapott, de ezüstérmet szerzett 
a Magyar Kupa döntőjében.

A torna legjobb játékosának 
a két meccsen tizenhárom gólt 
jegyző Klivinyi Kingát válasz-
tották meg, a négyes döntő 
legjobb kapusa a győriek nor-
végja, Kari Aalvik Grimsbö 
lett. n DOMONKOS BÁLINT

Az Orca Kupa honlapja 
szerint a versenyen tizen-
két ország 989 úszója vett 
részt. A huszonegy fiatal 
érdi úszó 126-szor állt rajt-
kőre és húsz érmes helye-
zést tudhat magáénak: hat 
arany-, nyolc ezüst- és hat 
bronzérem! Az aranyosok 
között Tohl Patrik négyet 
is szerzett a gyorsúszás és 
a pillangó 50 és 100 méteres 
távjain, a 200 m vegyesen 
szerzett ezüstérmével pe-
dig a viadal legeredménye-
sebb versenyzőjének járó 
különdíjat is! Őri Rebeka 
két arannyal zárt, 50 és 100 
háton sikerült az élen vé-
geznie, míg 200 m vegyesen 
neki is jutott egy ezüst-
érem. Szklenár Flóra és 
Kovács Boglárka is két-két 
második hellyel büszkél-
kedhet, előbbi 1500 m gyor-
son és 200 m vegyesen, 
utóbbi 100 m háton és 400 m 
vegyesen lett korosztálya 
ezüstérmese. Dulka Zsófia 
a 9–10 évesek között 100 m 
háton, Pigler Attila a 13–14 
évesek között 1500 m gyor-
son lett második. Dulka to-
vábbá két bronzot is hozott 
a szlovák fővárosból: 50 m 

háton és 100 m mellen is a 
dobogó legalsó fokára áll-
hatott. Kovács Boglárka 
két ezüstje mellé egy bron-
zot szerzett, de Poteczin 
Dániel, Polgár Laura és 
Édes Enikő sem maradt ki, 
akik egyaránt harmadik 
helyen végeztek. n D.B.

ÉRD–FEHÉRVÁR KC 25–23 (16–12)
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 9 (5), M. González 4, A. 
Bulatovics, KISFALUDY 2, KLIVINYI 6, O. Vukcsevics 2. Csere: 
Gridnyeva (kapus), Signaté 2, Gulyás, Barján, Havronyina. 
Edző: Szabó Edina
FKC: Sipeki – Hajduch, Gjorgijevska 2, Ishitate 3, Mayer 3, 
Bandelier, Tanabe 2. Csere: Herr O. (kapus), Tilinger 2, HERR 
A. 4, Májer 1, TÁPAI SZ. 6 (1), Kazai. Edző: Deli Rita

GYŐRI AUDI ETO KC–ÉRD 33–17 (16–12)
Győr: GRISMBÖ – Orbán Adrienn 3, Groot 1, KOVACSICS 4, H. 
LÖKE 7, E. Amorim 2, Hársfalvi 1. Csere: Kiss É. (kapus), Broch 
3, GÖRBICZ 9 (4), Alstad 1, Knedliková 1, Sulland 1. Edző: 
Ambros Martín
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 8 (3), M. GONZÁLEZ 8, 
KLIVINYI 7, Kisfaludy, Signaté 1, Fekete B. Csere: Gridnyeva 
(kapus), A. Bulatovics, Barján 2, O. Vukcsevics 1, Szabó L., Gu-
lyás, Vajda. Edző: Szabó Edina

A torna legjobb játékosának a két meccsen tizenhárom gólt jegyző 
Klivinyi Kingát választották meg

KÉZILABDA

Megvan az első ezüstérem!

Húsz érem Pozsonyból!

Tohl Patrik a legeredménye-
sebb versenyzőnek járó külön-
díjjal

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

ELŐDÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉS

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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A KLUDI Szerelvények Kft.

SZAKMUNKÁSOKAT
KERES AUTOMATA
éS FéLAUTOMATA
ÖNTŐGéPKEZELŐ

munkakörbe.
éRdEKLŐdNi TELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba
JELENTKEZNi SZEMéLyESEN:

Kludi Szerelvények Kft.
2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Vízmérő-leolVasó ellenőr
Munkaköri feladat: Az ellenőrzésre kiadott felhasználási
helyeken a vízmérőhely jogszabályoknak és a Társaság
belső utasításainak megfelelő szabályosságának vizsgálata,
valamint a helyszínen tapasztaltakról jegyzőkönyv felvétele
és fénykép készítése.

Pályázati feltételek:
• legalább szakközépiskolai érettségi;
• megbízhatóság, terhelhetőség, rugalmasság;
• fizikai terhelhetőség, jó általános állóképesség;
• saját gépjármű;
• hasonló területen szerzett tapasztalat és vízvezeték-szerelői
végzettség előnyt jelent

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
munkaviszony, 6 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: A Társaság szolgáltatási területe: Érd,
Diósd, Tárnok, Törökbálint, Pusztazámor, Herceghalom,
Sóskút, Remeteszőlős

Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint
kerül meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál
hatályos Kollektív Szerződés tartalmaz rendelkezéseket

Álláshely betölthetőségének ideje: az elbírálást követően
megegyezés szerint

Benyújtandó iratok: fényképes önéletrajz, jövedelemelvárás

Fényképes, jövedelemelvárást is tartalmazó
pályázati anyagát az allas@erdivizmuvek.hu

e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.

A dm Kft. közel 260 üzletével vezető szerepet tölt be a drogéria kiskereskedelemben.
Sikerünk titka, hogy olyan munkatársakkal dolgozunk, akik készségesen vállalják
a magas szintű személyi követelményeket és szívesen dolgoznak csapatban.

Érden lévő központunkba keresünk munkatársat az alábbi pozícióba:

TAKARÍTÓ MUNKATÁRS
heti 30 órában

határozatlan idejű munkaviszony

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához,
a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán

az „Állásajánlataink” menüpont alatt
jelentkezzen a pozícióra.

Főbb feladatok
n A központi irodák tisztán tartása
n Az iroda ablakainak takarítása
belül és kívül egyaránt
(havi rendszerességgel)

n Napi szintű porszívózás
n Mellékhelyiségek takarítása
Munkakör betöltésének feltételei
n Alapfokú iskolai végzettség
n Fizikai munka iránti nyitottság
n Erkölcsi bizonyítvány

Munkakör betöltése
során előnyt jelent
n Hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat

n Ollós emelő használatának
ismerete

Egyéb
n Állandó délutános munkavégzés
(15:00-21:00)

n Saját személygépkocsi
szükséges (munkába járáshoz)

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk utca 3.
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Keresünk többéves
tapasztalattal rendelkező

CNC-forgáCsolókat
budaörsi telephelyünkre.

Elvárásaink:méréstechnika,
rajzolvasás tökéletes

ismerete, pontos, precíz
munkavégzés, igényesség.

Fényképes szakmai
önéletrajzot várunk a

simo-tech@t-email.hu címre.
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés: Hegyi Géza +3630 242 8711

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyianyag-kezelőmunkatársat
(fejtőt) keres

Feladatok:
– vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

– Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

– Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
– Beérkezett áru kézi, illetve gépi erővel történő elrakása.
– Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.
Munkavégzés 2műszakosmunkarendben történik.

Elvárások:
– Vegyipari tapasztalat,
– Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

– OKJ bizonyítvány (könnyűgépkezelő).

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az office@brenntag.hu címen.
Érdeklődés: Hegyi Géza +36 30 242 8711
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MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló, címkéző •Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészetimunkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok
Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál,Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség, teljesmunkaidő,heti 40óra

MegváltozottMunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16óra között, vagy küldje
önéletrajzát akívántmunkakörmegnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.

35
09

44

Itt a helyed!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:
-Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon (árufeltöltő)
-Pénztár host és hostess
-Friss áru eladó
-Textil osztályra alkalmazott
-Áruátvevő
-Targoncavezető, raktáros
-Műszaki eladó

Munkalehetőség a budaörsi
Auchan áruházban!

Azonnali munkalehetőség
Stabil háttér

Karrierlehetőség,
Folyamatos szakmai képzés
Jó hangulatú csapatmunka
Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye: Budaörs Auchan áruház
Cím: 2040 Budaörs Sport u.2-4

Jelentkezni lehet a www.auchan.hu
karrier lehetőség menüpontban

vagy az auchan.budaörs@auchan.hu email címen.
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ÁLLÁST KERES

Megbízható, nem dohányzó nő
takarítást vállal. Érdeklődni
egész nap: 06-20/26-100-14.

CSALÁDI HÁZ

Eladó Érden kertes, családi ház
tetőtér beépítéssel. Megegye-
zés szerint beépített bútorzat-
tal, elektromos kerti szerzá-
mokkal, számítógéppel, TV-vel.
Telefon: 06-23/376-518, du-án
17h után.

LAKÁS

Érdligeten 80 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Diósdon külön álló épületben,
külön bejáratú helyiség fürdő-
vel kiadó. 06-20/344-74-66, 06-
20/806-17-38.

TELEK

Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍ-
TÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769, Bővebben:
ingatlan.com/22094288

Építési telek eladó, főútvonalon,
965 nm-es, ikerház építésére al-
kalmas. 06-20/9-20-42-61.

AUTÓ/MOTOR

Mazda demio gazdaságos kis au-
tó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-
20/9-20-42-61.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
21
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

SZABADIDŐ

A tárnoki tavon kedvezményes
nappali, hétvégén éjszakai és
bérleti lehetőség mellett lehet
folyamatosan horgászni. Rész-
letek a www.tarnokvolgye.hu
és a 06-30/46-00-131-es tele-
fonszámon.

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

VEGYES

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb, teljes
hagyatékot első vevőként, leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. herendi77@gmail.com, 06-
20/280-0151.

Eltartási szerződést kötne egész-
ségügyben dolgozó, leinfor-
málható hölgy, idős nénivel,
vagy bácsival. Kölcsönös tiszte-
let, szeretet. 06-30/278-7428.

Frissen vágott, konyhakész, kuko-
ricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

06-20/492-7894

A kludi Szerelvények kft. munkatársat keres

logisztikai területre.
Feladatok: készletnyilvántartás felügyele-
te • Kiszállítások lebonyolításában való rész-
vétel • Napi kapcsolattartás a beszerzéssel,
termeléssel • Közreműködés a belső szállí-
tásban • A beérkező idegenáru mennyiségi és
minőségi átvétele.
elvárás: Legalább érettségi • Érvényes tar-
goncavizsga és targoncavezetésben gyakorlat
előny: SAP termelésirányító rendszer isme-
rete • Hasonló területen szerzett gyakorlat
• Műszaki végzettség
Munkavégzés helye: Diósd.
Jelentkezés: magyar nyelvű önéletrajzzal
a gyula.hegyi@kludi.hu e-mail címen Hegyi
Gyulánál.
Jelentkezni személyesen: Kludi Szerelvé-
nyek Kft. 2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.

– Fémipari szakmunkás
bizonyítvány előnyt jelent

– Sikeres felvételi teszt
– Magas kereseti lehetőség
– Béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-
térítés (vonat-, buszbérlet
esetén 100%), szezonális
rendkívüli jutalom
ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441

izrael József
JELENTKEZNI SZEmÉLyESEN:

diósd, Homokbánya u. 75.

Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat

Ortopédcipész
munkakörbe

Versenyképes fizetés,
kulturált munkakörnyezet.

Érdeklődni:
06-30-940-6735
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Több mint 20 éve működő,
érdi telephelyű építőipari
vállalkozás keres megbízha-
tó, gyakorlattal rendelkező,
józan életű

kőműveseket és
segédmunkásokat,

hosszú távú munkára.
kiemelt bérezés.

Érdeklődni: Nagy János
06 30 4277 290 34

33
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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
MUNKATÁRSAK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Tatár Tamás
06 70 439-8123tatar.tamas@otpip.hu
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VÁLLALKOZÁS

35
23

90

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat

34
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

NagyTavaszi gyÜMÖLCsLÉ
És LEKvÁRvÁsÁR!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsziLÉ-aLMÁvaL és
MEggyLÉ-aLMÁvaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEggyLEKvÁR
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fiNoMgyuMoLCsLE.hu
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 34
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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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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 35
23
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

33
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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Nemzetközi cég diósdi irodájába
angolul vagy németül felsőfo-
kon beszélő manager asszisz-
tens munkatársat keres. Fény-
képes önéletrajzokat, fizetési
igény megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

35
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 34
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343

34
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 35

30
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Pékáru szaküzletbe

eladó
munkatársakat keresünk.

Fényképes önéletrajzokat, telefonos elérhetőséggel
a jokenyererd@gmail.com-ra várjuk.
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Kertépítés,
kertfenntartás, térburkolat,
automata öntöző telepítése,

termőföld.
23/366-154, 06-20/442-14-07

35
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

35
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Érdi család takarítónőt/házveze-
tőnőt keres. Fényképes önélet-
rajzokat, fizetési igény megjele-
ölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Redőnyök,szúnyoghálók
tavaszi vására -10%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
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Útépítés, aszfaltozás, viacoloro-
zás és ezzel kapcsolatos mun-
kálatokat vállalok. 06-30/213-
48-33. Hívjon bizalommal!
Nyugdíjasoknak 30% kedvez-
mény.

Értékesítőket keresünk érdi Vo-
dafone üzleteinkbe! Jelentke-
zés: tamas.tibor@partner.voda-
fone.hu

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

Ács-tetőfedő-kőműves munka,
nyugdíjasoknak 30% kedvez-
ménnyel, garanciával. 06-20/
285-52-32. Hívjanak bizalom-
mal!

Építőiparba munkatapasztalattal
rendelkező ácsot keresünk,
azonnali kezdéssel, Érd környé-
kéről. 06-20/49-38-38-7.

Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Kőműves és ács munkákat, kémé-
nyek-kerítések építését, lapos-
tető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 33
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 35

34
39

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.

Gépi földmunka, tereprendezés:
proficatter.atw.hu

INGATLAN

Panorámás építési telek kis ház-
zal 19millió vagy lakáscsere
készpénzzel. 06-30/915-29-50.

Takarítónőt felveszünk H-P, min-
den nap, 15.00-19.00-ig, 4 órá-
ban. 06-20/615-40-36.

Százhalombattai műhelyünkbe
esztergályos kollégát keresünk.
Telefon: 06-30/203-76-89.

Parkvárosi sörözőbe pultos lányt
keresek, akár részmunkaidőben
is. Telefon: 20/344-99-17.
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Százhúsz felső tagozatos diákot lepett meg 
egy különleges tanulmányi kirándulással az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat. A gyerekek a Tisza-tónál 
tölthettek el egy felejthetetlen napot.

A Tisza-tó természeti kin-
cseivel ismerkedhettek meg 
az érdi felső tagozatosok, 
akik a poroszlói Tisza-tavi 
Ökocentrumba látogattak el a 
Föld napján. Óriásakvárium, 
háromdimenziós mozi, állat-
bemutató várta a Batthyány, 
a Bolyai, Érdligeti, Gárdonyi, 
Móra és Teleki iskolákból, il-

letve a Vörösmarty gimnázi-
umból érkező gyereksereget. 
A diákokat az ifjúsági önkor-
mányzat tagjai, valamint ta-
nárok és a Földrajzi Múzeum 
igazgatóhelyettese kísérték.

– Legemlékezetesebb a vid-
raetetés volt, amit mindany-
nyian láthattunk, és különle-
ges élmény volt a csónakázás 

is, az ökocentrumban kiala-
kított tavon. Ez a legkiseb-
beknek is nagyon tetszett – 
mondta lapunknak Méreg 
Benjamin, az ifjúsági önkor-
mányzat tagja, a kirándulás 
szervezője, hozzátéve: bár az 
út oda-vissza hat órát vett 
igénybe, az ötödikesek is na-
gyon jól bírták a hosszú uta-
zást.

– Mikor szerveztük ezt a 
kirándulást, tanakodtunk 
rajta, hogy a városnézésre 
vagy a természet megismeré-
sére helyezzük inkább a hangsúlyt, és az önkormány-

zat tagjainak többsége az 
utóbbit támogatta. A porosz-
lói út valóban csodálatos volt. 
Szeretnénk a gimnazisták-
nak is hasonló élményt nyúj-
tani, így nekik is szervezünk 
egy kirándulást; ennek hely-
színéről, időpontjáról még 
nem született döntés – tette 
hozzá Méreg Benjámin.

A kirándulást még az idei 
tanévben szeretnék tető alá 
hozni, de már kora őszre is 
tervez programokat az ifjúsá-
gi önkormányzat: ha költség-
vetésük engedi, az Érdi Na-

pok utcabálja előtti pénteken 
szeretnének egy nagyobb vá-
rosi rendezvényt tartani a fia-
taloknak.

– Nemcsak kirándulásokat, 
rendezvényeket finanszíro-
zunk, hanem az iskolákat is 
segíteni kívánjunk költségve-
tésünkből: festékkel, eszkö-
zökkel szeretnénk támogatni 
az intézményeket, hogy ki 
tudják festeni a mosdókat, 
egyéb helyiségeket, amelyek 
rendbetételére egyébként 
nem volna lehetőségük – zár-
ta szavait Méreg Benjamin.

n Á. K.

Különleges élmény volt a csónakázás az ökocentrumban kialakított 
tavon

A Tisza-tó természeti kincseivel ismerkednek az érdi felső tagozatosok

Az Érdi Napokra is készül az ifjúsági önkormányzat

Föld-napi kirándulás Poroszlón
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