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Érd legmodernebb óvodája épül
Elkészült Érd új óvodájának 

tervdokumentációja: a Búvár és 
Burkoló utcák közötti területen 
900 négyzetméteres, nyolccsopor-
tos intézmény épülhet meg a közel-
jövőben – jelentette be dr. Bács 
István alpolgármester (Fidesz–
KDNP), szerdai sajtótájékoztató-
ján. A zöldmezős beruházásban 
felépülő intézmény Érd legmoder-
nebb óvodája lesz, az első, amelyet 
már klímaberendezéssel tervez-
nek. A kivitelezés a tervek szerint 
ősszel kezdődik el és jövő nyár ele-
jére be is fejeződik. Várhatóan a 
nyári ügyeleti időszakban adják 
majd át az óvodát, amely 2017 
szeptemberétől teljes létszámmal 
üzemel. Bács István elmondta azt 
is: ezzel párhuzamosan zajlik az új 
óvodához vezető Burkoló utca ter-
vezési eljárása, azon program ke-
retében, amely a városi csomópon-
tok átalakítását érinti.

Részletek a 7. oldalon.
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Nyílt hétvége:
május 27-28.

Te tényleg nem tudtad?
Itt az új LADA már
1 999 000 Ft-tól!

Részletek a márkakereskedésekben és a ladasipos.hu weboldalon.

A kétszemélyes, két éjszakás wellness hét-
végére szóló utalvány 2016. december 31-ig
felhasználható a hotel foglaltsága függvé-
nyében, előzetes egyeztetést követően.
A tesztautó típusa és ára különbözik.

A tesztvezetésre jelentkezők között egy wellness
hétvégét is kisorsolunk a Hotel Karos Spa-ba, ahova
kedvenc kirándulóautónkkal, egy LADA Kalina Cross
modddellllllelll gurulllhhhattt a szerencsééés nyertttes!!!
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2030Érd,6-osút23kmTelefon:+3623521635 www.ladasipos.hu
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Megújult Érd vízellátása
Lezárult Érd vízellátási rendszerének felújítása. 
A programot a svájci nagykövet kiemelkedően sike-
resnek értékelte, T. Mészáros András polgármester pe-
dig a tervezett folytatásról beszélt a múlt pénteki 
projektzáró ünnepségen. n 3. OLDAL

Átadják a Bem teret
Jövő hét végéig átadják a parkvárosi Bem József te-
ret. Ezt követően már csak kisebb hiányosságok pót-
lására, a jelzőlámpák finomhangolására kerülhet sor. 
A környéken tavaly nyár óta folyik a munka, jelentő-
sen megnehezítve a közlekedést. n 7. OLDAL

A Hunyadiak nyomában
Erdély déli részét és a Vajdaságot járta be harmincki-
lenc gárdonyis diák a Határtalanul! program kereté-
ben. A főbb állomások Arad, Temesvár, Nándorfehér-
vár, Csantavér, Szabadka, Kishegyes, Székelykeve 
voltak. n 17. OLDAL



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.

2 | 2016. május 25. |    közérdekű

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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Lezárult Érd vízellátási rendszerének felújítása. 
A programot a svájci nagykövet kiemelkedően 
sikeresnek értékelte, T. Mészáros András polgármes-
ter pedig a tervezett folytatásról beszélt a múlt 
pénteki projektzáró ünnepségen.

Lezárult Érd vízellátási 
rendszerének 2014-ben meg-
kezdett rekonstrukciója, 
amely a Svájci-Magyar Együtt-
működési Program társfinan-
szírozásával valósulhatott 
meg, 1,83 milliárd forintból. 
Ebből 1,35 milliárd forint volt a 
svájciak által biztosított, visz-
sza nem térítendő támogatás, 
míg Érd 275 millió forintos ön-
részt biztosított – hangzott el a 
múlt pénteki projektzáró ün-
nepségen. Az ÉTV Duna-parti 
vízműtelepén tartott rendez-
vényen jelen volt Jean-
François Paroz, Svájc ma-
gyarországi nagykövete, Max 
Schnellmann, a svájci együtt-
működési iroda igazgatója, 
Bödő-Baksa Kinga, a Minisz-
terelnökség Nemzetközi Prog-
ramok és Svájci-Magyar 
Együttműködési Osztályának 
vezetője, valamint T. Mészáros 
András polgármester és 
Lanku Ildikó, az ÉTV ügyve-
zetője is.

Kevesebb csőtörés
Mint a projekt bemutatása-

kor elhangzott, a program ke-
retében korszerűsítették a het-
venes években kiépült, azóta 
elavult érdi vízellátó hálózatot: 
a nagynyomású töltővezetéke-
ket rekonstruálták, megvalósí-
tották a vízellátást biztosító 
szivattyúk frekvenciaváltós 
vezérlését, aktív nyomásme-
nedzsmentet és üzemirányí-
tást alakítottak ki. Összesen 
8,9 kilométernyi csővezetéket 
cseréltek ki 2014 első fél évében 
– ez volt az úgynevezett alap-
projekt. Mivel a rendelkezésre 
álló pénzügyi források lehető-
vé tették, ezt követően több ki-
egészítő projektelem megvaló-
sítására is sor került, és továb-
bi 5,4 kilométeren végeztek fel-
újítási munkálatokat.

2016 márciusának végére 
összesen 15 kilométer azbeszt-
cementcsövet cseréltek ki (töb-
bek közt a lakótelepet ellátó 

vezetéket is). Érdemes megem-
líteni, hogy míg 2011–2014 kö-
zött több tucatnyi csőtörés volt 
a hálózatban (például a Duna 
utcában 9, a Szántó utcában 
szintén 9, a Felső utcában 8, a 
Béke téren 7), addig 2015-ben 
már csak a Duna utcában for-
dult elő egyszer csőtörés – az 
is csak azért, mert ott 2016 ele-
jén fejeződtek be a munkála-
tok.

A rekonstrukciónak köszön-
hetően 25–30 ezer köbméterrel 
csökken az ÉTV vízvesztesé-
ge: korábban évente kétmillió 
forint árú nyersvíz folyt el, és a 
helyreállítás költségeit is áll-
nia kellett a vállalatnak. Mint 
Lanku Ildikótól, az ÉTV ügy-
vezetőjétől megtudtuk, a leg-
több csőtörés az elmúlt évek-
ben a Béke téri lakótelepen, il-
letve környékén volt. Nemcsak 
ők a nyertesei a most lezárult 
projektnek, hanem egész Érd, 
sőt a környező települések is, 
hiszen az ÉTV Diósdon, Tár-
nokon, Törökbálinton, Herceg-
halmon, Pusztazámoron és 
Remeteszőlősön is szolgáltat 
ivóvizet.

Még nagyobb  
biztonság

A hetvenes években, amikor 
létrehozták Érd vízhálózatát, 

30–35 ezer ember élt a telepü-
lésen. Ma hetvenezren élünk 
Érden, és az eltelt időben fejlő-
désnek indult a város ipara is, 
így Érdnek jóval nagyobb 
mennyiségű és a korábbinál 
jóval nagyobb biztonsággal 
szolgáltatott ivóvízre van 
szüksége – ezt T. Mészáros 
András polgármester mondta 
köszöntőjében, hozzátéve: te-
kintve, hogy Érd a Modern Vá-
rosok Programjának kereté-
ben további ipari fejlesztések-
re készül, látható, hogy pont 
jókor sikerült a svájci alap se-
gítségével megvalósítani a víz-
ellátási rendszer rekonstruk-
cióját.

– Ami a jövőt illeti, készen 
állunk a további együttműkö-
désre. Szeretnénk rákapcso-
lódni az ercsi vízbázisra, hogy 
ne csak Budapesttől kapjunk 
ivóvizet. Ezzel mennyiségileg, 
minőségileg és az ellátás te-
kintetében is nagyon biztonsá-
gos helyzetet tudnánk terem-
teni. Köszönettel vennénk, ha 
a svájci–magyar program tud-
na ebben segíteni – hangsú-
lyozta a polgármester, aki új-
ságírói kérdésre elmondta azt 
is: az ercsi vízbázishoz való 
csatlakozás érdekében már 
elkezdődtek a tárgyalások, 
mivel ezt a Modern Városok 
Program keretében szeretné 
megvalósítani a város.

T. Mészáros András megje-
gyezte azt is: az elmúlt két 
évben lecserélt nagynyomá-
sú csövek mellett még van 
több száz kilométernyi lakos-
sági hálózat is, ami szintén 
cserére szorul; reméli, hogy 
erre is lesz lehetősége a vá-
rosnak.

A legsikeresebb 
projekt

Több mint 30 milliárd forin-
tos svájci hozzájárulásból 
2017-ig összesen 37 projekt va-
lósul meg Magyarországon. 
Jean-François Paroz, Svájc 
magyarországi nagykövete a 
rendezvényen elmondta: az ér-
din kívül még három vízellátá-
si projekt kezdődött meg a 
svájci–magyar együttműkö-
dési programban, és az érdi az 
első, amely sikeresen befeje-
zésre és lezárásra került.

– Nagyon magas színvonalú 
munka valósult meg a végre-
hajtás során. Rendkívül jó volt 
az együttműködés az önkor-
mányzattal, a vízművel és az 
egyéb partnerekkel. Túlzás 
nélkül mondhatom: program-
jaink közül az érdi a legsikere-
sebb projektünk, és példaként 
állhat mindenki előtt – zárta 
szavait a nagykövet.

n ÁDÁM KATALIN

115 ezer embert érint a fejlesztés

Megújult Érd és térsége vízellátása

Több mint 30 milliárd forintos svájci hozzájárulásból 2017-ig összesen 37 projekt valósul meg Magyarországon

T. Mészáros András elmondta: a város rá kíván csatlakozni az ercsi 
vízbázisra is, a biztonságosabb ellátás érdekében

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

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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TŰZIFA
3 ÉRV, hogymost vásároljon tőlünk:
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Nemrég a Lánchíd alatt láthattuk kötelékben két 
másik repülővel átsuhanni, van, aki utasszállító 
gépen találkozik vele vagy épp itt Érden, ahol annak 
idején repülőről nézelődve választott telket. Világ-
bajnoki bronzérmes, egyéniben Európa-bajnok, 
ötszörös Guinness-rekorder.

n ÁdÁm Katalin

– Kiskorában is repülő szere-
tett volna lenni?

– Nem, mindig is erdőmér-
nöknek készültem. Egyszer az-
tán, tizenhét évesen, mégis úgy 
ébredtem, hogy nekem repül-
nöm kell. Pedig nem volt repülő-
tér a környéken – tiszafüredi 
születésű vagyok –, és addig 
mindössze egyszer ültem repü-
lőn: kilencévesen egy mezőgaz-
dasági gépen. Felütöttem a fel-
sőoktatási tájékoztatót, és meg-
tudtam, hogy két helyen képez-
nek pilótákat: a szolnoki főisko-
lán, amely katonai képzést 
nyújtott, illetve Nyíregyházán, 
ahol polgári szakon, repülő-
mérnöki képzéssel párhuzamo-
san repülőgép-vezetői képzést 
is biztosítanak. Ide nagy sze-
rencsével fel is vettek: ötszáz-
negyven jelentkezőből jutot-
tunk be huszonegyen.

– Mit szóltak a szülei, hogy ezt 
a pályát választotta? Nem féltet-
ték?

– A vártnál sokkal jobban 
vették. Általában elfogadták a 
döntéseimet, feltétlen bizalmu-
kat élveztem. Ezzel azért igye-
keztem nem visszaélni. Nincs 
egyébként repülő a családban, 
sőt, személyszállító gépen főis-
kolás koromban utaztam elő-
ször. Ami pedig a repülőgép-ve-
zetést illeti, vitorlázórepülőn 
kezdtem 17 évesen, négy-öt per-
ces iskolakörökkel, aztán a fő-
iskolán már jöttek a motoros 
repülők. Megtanították, hogy 
kell repülni kötelékben, és bele-
kóstolhattam a műrepülésbe is. 
Mezőgazdasági repülőgép-ve-
zető szakon végeztem – így azt 
is megtanultam, hogy kell föld-
közelben repülni –, és miután 
lediplomáztam, megkeresett a 
repülőiskola kiképzésvezetője, 
hogy másodmagammal marad-
jak ott oktatónak. Azzal csábí-

tott, hogy a szabadidőnkben 
korlátlanul használhatjuk a gé-
peket, és folytathatjuk a műre-
pülést – ez pedig olyan ajánlat 
volt, amit nem tudtam vissza-
utasítani. Öt éven át oktattam a 
főiskolásokat gyakorlati repü-
lésre, a rendszerváltással jöt-
tem el, mert nagyon lecsökkent 
a növendékek létszáma, és fö-
löslegesnek éreztem magam.

– Ekkor kezdődött pályafutá-
sa a MALÉV-nál?

– Nem, Nyíregyháza után Ka-
nada következett. Láttam egy 
filmet arról, hogy ott a bozótre-
pülők hogyan repülnek: nagyon 
pici repterekről szállnak fel, 
bejelentés nélkül repülnek, és a 
vadonban végeznek speciális 
munkákat. Az összerakott pén-
zemen vettem egy repülőjegyet, 
és elmentem Kanadába, kipró-
bálni, milyen is ez.

– És milyen volt?

– Ennek részletei nem férné-
nek be egy cikk kereteibe. 
Mondjuk így röviden: nehézsé-
gekkel teli. Az volt a célom, 
hogy megszerezzem a pilótajo-
gosítványt különféle kategóri-
ákra, és tökéletesen megtanul-
jam a nyelvet. Először szerelő-
ként helyezkedtem el, amivel 
annyit kerestem, hogy be tud-
tam iratkozni egy pilótatanfo-
lyamra. Angolul és teljesen más 
rendszerben kellett újra elvé-
geznem az iskolát, mert az itt-
honi papírjaimból semmit sem 
fogadtak el. A gyakorlati kép-
zést nem kellett megismétel-
nem, azt elhitték, hogy repülni 
tudok. Tizenkét-tizenhat órát 
dolgoztam a hangárban, aztán 
elővettem a könyveket… Így si-
került levizsgáznom minden 
tárgyból. Egyik nap a hideg 
hangárban csörgött a telefo-
nom: a volt főpilótám hívott, 
ugyanis a régi cégem profilt 
váltott, regionális utasszál-

lításra tértek át. Pilótának, il-
letve navigációs osztályvezető-
nek hívtak ehhez a céghez, és 
én örömmel jöttem. A Kanadá-
ban magamba szívott tudás eh-
hez nagyon jól jött.

– Miért nem maradt kint?

– Ez meg sem fordult a fejem-
ben. A cél nem ez volt, és nem is 
marasztalt ott semmi. Itthon 
nagyobb gépekkel kezdtem re-
pülni, létrehoztam és működ-
tettem a navigációs osztályt, 
ami nagy kihívás volt. Ekkor 
már utasokat szállítottunk a 
környező országokba. Én is re-
pültem – nyilván csak úgy vál-
laltam el a navigációs osztály 
létrehozását, ha emellett 
ugyanannyit repülhetek, mint a 
többi pilóta, hiszen repülni sze-
rettem legjobban. Ez az időszak 
két évig tartott; a cég ugyanis – 
mint számtalan társa a rend-
szerváltás idején – tönkrement. 
Másik vállalathoz kerültem, 
orosz típusú gépekkel repül-
tem, ezt követte a MALÉV. A 
mai napig személyszállító gépe-
ken dolgozom; a repült óráim 
számát tekintve eddig 20 ezer 
órát, azaz majdnem két és fél 
évet töltöttem levegőben.

– A katasztrófafilmeken fel-
nőtt laikusok azt hiszik, hogy a 
rázós események a levegőben 
történnek, Ön azonban azt nyi-
latkozta egyszer, hogy a várat-
lan dolgok még a földön, az aj-
tók becsukódása előtt zajlanak. 
Ezt hogy értsük?

– A repülést mindig nagyon 
alapos földi előkészítés előzi 

meg, hogy a közforgalmi repü-
lésnél az utasok maximális biz-
tonságban legyenek. Volt per-
sze pár apró kalandom, de ko-
molyabb eseményeim inkább 
kisebb repülőkkel voltak. Nagy-
repülővel egyszer egy helsinki 
járaton fordult elő, hogy az ab-
lakfűtés zárlatos lett és a szél-
védő megrepedezett, de úgy, 
hogy tejszerűvé vált az egész, 
és megvolt a veszélye, hogy fel-
adja a szélvédőüveg. Bár vész-
süllyedésnek nem nevezném a 
leszállást, de nagyon igyekez-
tünk lefelé. Szerencsénkre kö-
zel voltunk a célhoz, nem kellett 
kitérő repülőtérre mennünk.

– Műrepülésnél melyek voltak 
a legizgalmasabb helyzetek?

– Hm, volt pár… Például, ami-
kor Nyíregyházán műrepülést 
tanítottam, és pont a dugóhúzót 
oktattam, eltört az úgynevezett 
magassági kormányhimba, 
vagyis megszűnt az összekötte-
tés a magassági kormány és a 
botkormány között. A sikeres 
leszállás, hogy így fogalmaz-
zam, találékonyságot igényelt, 
de megoldottuk.

– Tiszafüreden született, Nyír-
egyházán tanult és oktatott, 
Kanadában fejlesztette tudását. 
Hogyan került Érdre?

– Ennek is kalandos történe-
te van. Bár nem lettem erdő-
mérnök, az erdők szeretete 
megmaradt. Jó húsz esztende-
je, mikor házat kerestem, olyan 
helyen szerettem volna letele-
pedni, ahonnan elérhető Feri-
hegy, de közel van a budaörsi 

reptér is, és ahol erdők is van-
nak. Ez kilencvenkettő táján 
lehetett. Felszálltam egy kisre-
pülővel, kezemben a kiválasz-
tott települések térképeivel, és 
bekarikáztam azokat a része-
ket, ahol egybefüggő zöldterü-
letek voltak. Ez alapján válogat-
tam az Expressz újság hirdeté-
sei közül. Hatalmas szeren-
csém volt, mert Érden találtam 
egy ősfás domboldalt, majdnem 
fél hektárt, amit meg tudtam 
vásárolni. Így magánszorga-
lomból erdőmérnök is lehetek, 
ápolhatom, kezelhetem az öreg 
fákat.

– Gondolom, a szabadidejé-
ben.

– Így van, bár abból még saj-
nos nem sok van, aktívan repü-
lök, a hétvégéken pedig légi be-
mutatókra, repülőnapokra hív-
nak, ahová nagy örömmel me-
gyek. Sokszor távoli országok-
ba kapok meghívást, ilyenkor 
igyekszem a családot is ma-
gammal vinni, és addig is 
együtt lenni velük. Ha azonban 
„tisztán” szabadságról van szó, 
akkor inkább Magyarország 
szép tájaiban gondolkodom.

– Ebben azért annak is része 
lehet, hogy kapitányként szám-
talan helyre eljutott.

– Valóban rengeteg helyen 
jártam már. Amikor klasszi-
kus, nagy gépeket vezetek, nem 
sokat látok az adott városból, 
hiszen húsz-harminc perc után 
fordulunk is vissza, de amikor 
kis privátgéppel megyek, elő-
fordul, hogy meg kell várni az 

„Tizenhét évesen úgy ébredtem, hogy nekem repülnöm kell”

Veres Zoltán műrepülővel beszélgettünk

Két és fél év a levegőben
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utast, és akár három-négy na-
pot is ott töltünk.

– Melyik úti cél vonzza legin-
kább?

– Annyi csodás hely van, 
mindegyik a maga módján kü-
lönleges. Jó idegen kultúrákat 
megismerni, ugyanakkor szá-
momra az ottani állat- és nö-
vényvilág is hatalmas élmény. 
Így minden országba szívesen 
megyek. Télen persze jóleső ér-
zés valahol igazi, meleg napon 
átmelegedni.

– Hogy ér rá a családi együtt-
létekre? Kis túlzással többet van 
a levegőben, mint a földön.

– Igyekszünk tartalmasan 
együtt tölteni az időt, bár, meg 
kell valljam, ez kevés.

– A család is a repülés szerel-
mese?

– A feleségem feltétlenül, hi-
szen egy darabig ő is légiutas-
kísérő volt, és imádta a repü-
lést, igaz, ma már más területen 
dolgozik. A lányom még általá-
nos iskolás, róla még korai vol-
na nyilatkozni.

– Bizonyára többször repült 
már együtt a család egy-egy 
nyaralásra. Milyen az, ha a kapi-
tány utasként ül a gépen?

– Irigykedem a pilótafülké-
ben ülőkre, hogy onnan jobb a 
kilátás. A repülőút sokkal job-
ban eltelik a kabinban, ahol el 
van foglalva az ember, és beval-
lom, a szék is kényelmesebb.

 – Eddig kevés szó esett a mű-
repülésről, pedig ebben rendkí-

vüli eredményeket ért el: világ-
bajnoki bronzérmes, Európa-
bajnok, ötszörös Guinness-re-
korder, többször elnyerte a Re-
pülő Ászok Világbajnoka címet. 
Melyikre a legbüszkébb?

– Nem tudnám megmondani. 
Bármilyen furcsa, e tekintetben 
nem vagyok klasszikus sporto-
ló. Egy-egy jól sikerült repülő-
nap vagy tökéletes repülés ha-
talmas élmény, lehet az műre-
pülés vagy közforgalmú járat, 
és nem számít az sem, hogy 
adnak-e érte érmet. Természe-
tesen örülök az elért eredmé-
nyeknek, annak, hogy megmé-
rettettem magam a nemzetközi 
mezőnyben. Nyilván lehetné-
nek sokkal jobb eredményeim 
is, ha nem lennék főállásban 
utasszállító pilóta, ami nem-
csak azzal jár, hogy személy-
szállító gépeket vezetek, hanem 
azzal is, hogy rengeteget kell 
tanulnom, képeznem magam. 
Ez azonban engem egy cseppet 
sem frusztrál: a műrepülést a 
repülés élménye, szabadsága 
miatt csinálom, nem pedig az 
eredmények miatt. A Guinness-
rekordot pedig nem tartom 
sporteredménynek: azzal egy-

egy alkalmat szerettem volna 
megtisztelni, emelni az ese-
mény fényét, és nem pedig ma-
gamra irányítani a figyelmet.

– Május elsején két másik gép-
pel átrepültek a Lánchíd alatt, 
újabb rekordot felállítva, hiszen 
kötelékben még soha nem re-
pültek át a Lánchíd alatt. Sokat 
cikkeztek erről az esetről, mert 
az egyik gép futóműve a vizet 
szántotta, és utólag a média 
„majdnem tragédiát”, „esetle-
ges vizsgálatokat” emlegetett. 
Ön hogyan tekint vissza erre?

– A kivizsgálás részét az az-
napi autós eseményből kapták 
fel, de általánosították, a „majd-
nem tragédia” pedig egy kis 
túlzás, de végül is ez a média 
dolga. A  technikai rekordok 
természete, hogy rendkívüli tu-
dást, felkészültséget igényel-
nek, és hordoznak magukban 
kockázatot. Minden, ami re-
kord, ami első, mások által még 
nem kipróbált, kockázattal jár, 
ezt tudtuk, amikor elhatároz-
tuk ezzel a két bátor dél-afrikai 
pilótával, hogy megpróbáljuk a 
Lánchíd alatti, kötelékben való 
átrepülést. A kockázat nem di-

gitális dolog, kockázatelemzé-
sek során ennek a mértékét ál-
lapítjuk meg, illetve az esetle-
ges vészhelyzetben való teendő-
ket gyakoroljuk be. Itt ez a koc-
kázat minimális volt, és – mivel 
a gépek energiavektora párhu-
zamos volt a Dunával – mások 
számára nem jelenthetett ve-
szélyt. A pilóta, amikor megza-
vart áramlásba került, nagyon 
helyesen a víz felé korrigált, hi-
szen ilyen sebesség mellett a 
víz felületi feszültsége a betoné-
hoz hasonló, visszapattan róla 
a gép, mint a futópályáról egy 
keményebb leszállásnál. A ma-
gunk felelősségére vállaltuk te-
hát a Lánchíd alatti repülést, és 
nem tartom nagy jelentőségű-
nek, hogy az egyik gép futója a 
vízbe ért. Amit viszont érdekes-
nek tartok, az az, hogy a média 
nem a próbálkozásunk sikeré-
ről beszélt – pedig ez előttünk 
még senkinek sem sikerült –, 
hanem arról, hogy az egyik gép 
érintette a vizet. A sikeres re-
kordkísérlet valahogy a háttér-
be szorult.

– Készül hasonló bemutatók-
ra a nyári szezonban?

– Több megtisztelő meghí-
vást is kaptam légi bemutatók-
ra, ezeknek szeretnék eleget 
tenni. Szinte minden hétvégére 
van meghívásom. Többségük 
itthon, illetve a környező orszá-
gokban van. Ősztől pedig a két 
dél-afrikai pilótával ismét az 
Arab Emirátusokban, Dél-Ko-
reában és Kínában tervezünk 
bemutatókat, hogy a télen se 
unatkozzunk.

– Mennyire költséges sport a 
műrepülés?

– Nagyon. Amikor még én ta-
nultam a repülést, az MHSZ-en 
keresztül ezek a sportágak tá-
mogatást élveztek, bár cserébe 
megvoltak azok a kötöttségek, 
ami miatt nem lehetett eredmé-
nyes az ember, hiszen nem min-
dig a szükséges felkészüléssel 
és a legjobb technikával állhat-
tunk a rajtvonalhoz. A  rend-
szerváltás után szponzorokat, 
támogatókat kellett keresnünk 
ahhoz, hogy repülni tudjunk. Hol 
fent, hol lent, hol jobban ment, hol 
rosszabbul, de valahogyan min-
dig alakul, és én hiszem, hogy a 
kitartás eredményt hoz.

Veres Zoltán 1962-ben született, 1986-ban szerzett diplomát 
repülőmérnökként a Nyíregyházi Főiskolán. Oktató, berepülő, 
valamint senior vizsgáztató pilóta, aki több mint 120-féle repü-
lőgéptípust repült, a vitorlázógépektől a Boeing és az 
Airbus-320 utasszállítókig. A repülés területén igazságügyi 
szakértő. 1986 óta műrepülő, 1988-tól a műrepülő válogatott 
tagja. Csapatban világbajnoki bronzérmes, egyéniben össze-
tett Európa-bajnok Advanced kategóriában. Számos repülő-
verseny győztese, illetve helyezettje. Ötszörös Guinness-rekor-
der: 2007-ben az Egyesült Arab Emírségekben felállította az 
orsózás világrekordját 408 darab egymást követő orsóval, vala-
mint a kötelékrepülés Guinness-rekordját a legnagyobb súly-
különbségű repülőgépek között, idén május elsején pedig két 
dél-afrikai pilótával kötelékben átrepültek a Lánchíd alatt.

„A műrepülést a repülés élménye, szabadsága miatt csinálom, nem 
az eredmények miatt”
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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!

36
03

21



6 | 2016. május 25. |    közélet

Ruha, cipő, játékok, köny-
vek, babaholmik várták új 
tulajdonosukat szombat dél-
előtt az Érdi Vöröskereszt 
Alsó utcai irodájának udva-
rán.

A szervezők nemcsak azo-
kat várták, akik vinni, ha-
nem azokat is, akik adni sze-
rettek volna.

– Nem panaszkodhatunk, 
gyakran hoznak ruhákat, 
sőt, bútor is akad. Sajnos, 
háztartási nagygépek – ame-
lyekre leginkább volna ke-
reslet – nincsenek, mert nem 
tudjuk hol tárolni őket. Csak 

akkor veszünk át mosógépet, 
hűtőt, ha tudjuk, hogy azon-
nal akad gazdája – mondta 
érdeklődésünkre Janzsó Mó-
nika, a Vöröskereszt területi 
munkatársa, hozzátéve: ado-
mányosztásaikra általában 
családok érkeznek, de az 
utóbbi évben egyre több a 
nyugdíjas is. Ők főleg ruhá-
kért jönnek.

– A bútorokat azok keresik 
inkább, akik az anya-, illetve 
családotthonokból költöznek 
albérletbe, és szeretnének ol-
csón berendezkedni. Ilyen 
alkalmainkra nem régiség-

kereskedőket és viszontel-
adókat várunk, hanem rászo-
rulókat, akik nagyon örülnek 
a nehéz, masszív, de jól hasz-
nálható daraboknak – hang-
súlyozta Janzsó Mónika.

A Vöröskereszt rendszere-
sen tart ruhaosztásokat, leg-
közelebb június közepén vár-
ható a mostanihoz hasonló 
akció, amit szintén szomba-
ton tartanak majd; a pontos 
időpontot közzé fogják tenni 
a szervezet internetes közös-
ségi oldalán (facebook.com/
erd.voroskereszt).

n Á. K.

Az elmúlt héten tíz külföldi 
diák érkezett városunkba, 
akik nemcsak az őket fogadó 
Kőrösi Csoma Sándor Iskolá-
val és tanulóival ismerkedtek, 
hanem az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat háromtagú küldött-
ségével – Erdélyi Áron diák-
alpolgármesterrel, valamint 
Iván Rékával és Szécsi Ri-
chárddal – is találkoztak.

Mint azt Kincses Katalin 
igazgatóhelyettestől megtud-
tuk, az intézmény immár két 
éve jó kapcsolatot ápol a hol-
landiai Wert városában műkö-
dő iskolával. A vendégdiákok 
egy hétig tartózkodtak váro-
sunkban, s e rövid, de tartal-
mas idő alatt nemcsak Érd ne-
vezetességeivel ismerkedtek 
meg, de távolabbra is kirándul-
tak vendéglátóikkal. Megte-
kintették Budapestet, Visegrá-
dot, Szentendrét is, valamint 
az iskolában is részt vettek 
néhány tanítási órán és szak-
köri foglalkozáson.

Kincses Katalin kiemelte: a 
holland gyerekek két tannyel-
vű iskolából érkeztek, ezért az 
angol nyelvtudásuk sokkal 
jobb, mint az érdi tanulóké. 
Ugyanakkor, mivel csak ango-
lul értették meg egymást, a 
vendéglátók is kénytelenek 
voltak ezen a nyelven társalog-
ni. A cserelátogatásnak töb-
bek között a nyelvgyakorlás is 
célja volt, az eredmény pedig 
máris szembetűnő, sokat len-
dített a diákok kommunikáció-
ján.

Múlt pénteken az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat háromta-
gú küldöttségével – Erdélyi 
Áron diák-alpolgármesterrel, 

valamint Iván Rékával és Szé-
csi Richárddal – is találkoztak 
a Kőrösi Csoma Sándor Iskolá-
ban vendégeskedő holland ta-
nulók. A delegáció tagjai be-
számoltak arról, hogyan jött 
létre, mi a feladata ennek a 
testületnek és tapasztalataik-
ról is meséltek. Erdélyi Áron 
diák-alpolgármester lapunk-
nak nyilatkozva elmondta: 
roppant fontosnak tartja a fia-
talok közötti kapcsolatépítést. 
Nagyon örül annak, hogy kül-
földi diákok is érkeznek váro-

sunkba, hiszen sokat tanul-
hatnak egymástól, de jó lehe-
tőség ez a barátkozásra, egy-
más kultúrájának megismeré-
sére is. Hozzátette: szeretné, 
ha hírét vinnék az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzatnak.

Besnyi Éva, a Kőrösi iskola 
nyolcadikos tanulóját vendég-
látói tapasztalatairól kérdez-
tük. Elárulta: a holland gyere-
kek roppant közvetlenek, köz-

lékenyek és minden érdekelte 
őket. Az angol nyelvű beszél-
getés is könnyen ment, bár – ha 
valami nem jutott eszükbe – 
megpróbálták azt kézzel-láb-
bal elmutogatni.

A holland diákok nevében 
Arvid Bonten és Joelle Briels 
úgy nyilatkozott: nagyszerűen 
érezték magukat Magyaror-
szágon. Tetszett nekik, hogy 
vendégszeretők és barátságo-
sak az emberek. Természete-
sen a fővárosi kirándulás volt 
számukra a legemlékezete-

sebb, de Érden is sokfelé jártak 
és szépnek találták a várost. 
Mindketten elárulták, csak 
egy-két nagyon rövid magyar 
szót sikerült megjegyezniük, 
mert, bár csodálatos a hang-
zása, de rettenetesen nehéz 
nyelvnek tartják!

A Kőrösi diákjai jövő tavasz-
szal viszonozzák majd a hol-
landiaiak látogatását.

n BÁLINT EDIT

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

Roma ügyfélfogadás
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Rafael Attila a hétfői és szerdai napokon 13 
és 15 óra között ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

Hollandok viszik hírét az 
ifjúsági önkormányzatnak

Vöröskeresztes ruhaosztás

Adományozókat is várnak!

Rendkívüli közgyűlésen 
döntött arról Érd Megyei 
Jogú Város képviselő-tes-
tülete, hogy a Szabadság 
téren korábban kiválasz-
tott terület helyett egy má-
sik részen kívánja felépít-
tetni a járásbíróság és 
ügyészség épületét. A dön-
tés értelmében az új léte-
sítmények ugyancsak a 
Szabadság téren lesznek, 
csak nem a rendőrség, ha-
nem az orvosi ügyelet mel-
lett.

A Modern Városok Prog-
ram keretében tavaly nyá-
ron Orbán Viktor minisz-
terelnök és T. Mészáros 
András polgármester 
együttműködési megálla-
podást kötött. Ennek értel-
mében Érd a ciklus végéig 
összesen negyvenmilliárd 
forintot kap a kormánytól 
városfejlesztési célokra. 
Ebben a szerződésben fek-
tették le azt is, hogy Érden 
új rendőrkapitányságot 
építenek, valamint bírósá-
got és ügyészséget helyez-
nek el.

A városvezetés az 
egyezség értelmében ko-
rábban az Érdi Rendőrka-
pitányság melletti terület-
ben gondolkodott. Szeret-
ték volna megvásárolni 
azokat az ingatlanokat, 
amelyekben jelenleg egy 
autósiskola, valamint az 
ÉTV-ÉTCS ügyfélszolgá-
lata található. A tervezés 
során, igazságügyi ingat-
lanszakértő becslése alap-
ján, 120 millió forintot állí-
tott be a város a vásárlás-

ra, azonban a közelmúlt-
ban a tulajdonosok jelez-
ték, hogy 400 millió forin-
tot kérnének az ingatlano-
kért.

T. Mészáros András a 
napirend tárgyalása so-
rán elmondta, hogy véle-
ménye szerint nagyon ér-
tékes ingatlanokról van 
szó, azonban nem éri meg, 
hogy ilyen sok pénzért 
megvásároljanak valamit, 
amit aztán el kell bontani. 
Így ennek tükrében meg-
vizsgálták a lehetőségeket 
és a kiszemelt területtel 
szemben, ugyancsak a 
Szabadság téren, az orvo-
si ügyelet mellett található 
ingatlanok megvásárlásá-
ra tettek javaslatot.

Dr. Bács István alpol-
gármester lapunkat arról 
tájékoztatta, a közgyűlés 
egyhangúlag döntött ar-
ról, hogy 98 millió forint 
értékben 3600 négyzetmé-
ternyi területet vásárol a 
város, ami nagyobb is az 
előző helyszínnél. Az 
ügyészség és az Országos 
Bírósági Hivatal munka-
társai a területet megte-
kintették és írásban is ki-
jelentették, hogy az ingat-
lanok megfelelnek arra a 
célra, hogy a járásbíróság 
és az ügyészség elhelye-
zést kapjon.

Az alpolgármester hoz-
zátette: a jelenleg hatályos 
jogszabályi rendelkezések 
értelmében a bíróságnak 
és az ügyészségnek 2018. 
január elsejétől már Érden 
kell működnie. n BA-NYILAS

300 milliót spóroltak

Joelle Brielsnek és Arvid Bontennek csak egy-két rövid magyar szót 
sikerült megjegyeznie
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Elkészült Érd új óvodájá-
nak tervdokumentációja: a 
Búvár és Burkoló utcák kö-
zötti területen 900 négyzet-
méteres, nyolccsoportos in-
tézmény épülhet meg a közel-
jövőben – jelentette be dr. 
Bács István alpolgármester 
szerdai sajtótájékoztatóján.

E zöldmezős beruházás-
ban felépülő óvoda Érd leg-
modernebb nevelési intézmé-
nye lesz; ez az első olyan 
óvoda, amelyet már klímabe-
rendezéssel terveznek – je-
gyezte meg az alpolgármes-
ter, hozzátéve: bár a másik új 
érdi óvoda – amely a Fácán 
közben épül, és a régi, elavult 
épületet váltja majd ki – ter-
vei már engedélyezés alatt 
állnak, ide is sikerült utólag 
betervezni a klímaberende-
zéseket.

– Mindkét intézmény kivi-
telezése ősszel kezdődik el a 
terveink szerint, és jövő nyár 
elejére be is fejeződik. Várha-
tóan a nyári ügyeleti idő-
szakban adjuk majd át a két 
óvodát, amelyek 2017 szep-
temberétől üzemelnek teljes 
létszámmal – tette hozzá 
Bács István, aki elmondta 
azt is: ezzel párhuzamosan 
zajlik az új óvodához vezető 

Burkoló utca tervezési eljá-
rása, azon program kereté-
ben, amely a városi csomó-
pontok átalakítását érinti.

– A Modern Városok Prog-
ramjában az úttervezésekre 
80 millió forintot kapott Érd, 
amelyből több csomópont ter-
veztetését indítottuk el. Ezen 
utak kivitelezésére és a to-
vábbi tervezések elindításá-
ra egymilliárd forint van elő-
irányozva. Ebből az összeg-
ből nemcsak a Burkoló utca, 
hanem a többi csomópont 
építkezését is el tudjuk indí-
tani, sőt, a Modern Városok 
összes hátralévő projektjé-
nek tervezését megkezdhet-
jük – tette hozzá Bács István.

Bács István sajtótájékoz-
tatóján kitért az Országgyű-
lés által tárgyalt 2017-es költ-
ségvetésre is, melynek – mint 

mondta – több pozitívuma is 
lesz nemcsak a lakosok, ha-
nem a város számára is.

– Több élelmiszer áfája 27-
ről 5 százalékra csökken; 211 
milliárd forintot terveznek a 
családok otthonteremtésé-
nek támogatására, ideértve 
a lakásértékesítés áfájának 
csökkentését is, az oktatásra 
pedig 270 milliárd forint 
pluszforrást tervez jövőre a 
kormány. Ez városunknak is 
jelentős könnyebbséget je-
lent majd. A jövőben minden 
iskola fenntartását az állam 
fogja ellátni, azon települése-
ken is, ahol az önkormányza-
tok korábban csak a működ-
tetési feladatokat adták át. 
Azoknak az önkormányza-
toknak, amelyek a fenntar-
tást és a működtetést egy-
aránt a KLIK-re bízták, jelen-
leg hozzájárulást kell fizetni-
ük, ám úgy értesültünk: ha 
az állam mindenhol átveszi a 
fenntartást, ezt a hozzájáru-
lást nem kell megfizetni. Érd-
nek így évente mintegy 400 
millió forint pluszforrása ma-
radhat 2017. január elsejétől 
– hangsúlyozta Bács István, 
aki szót ejtett a migrációs 
helyzetről is. Mint mondta, 
Érdet ez a válság közvetlenül 
nem érinti, ugyanakkor vá-
rosunkból is vezényelnek le 
rendőröket a határ mellé.

n ÁDÁM KATALIN

Jó hír mindenkinek, hogy 
jövő hét végéig átadják a 
parkvárosi Bem József teret. 
A környéken tavaly nyár óta 
folyik a munka, jelentősen 
megnehezítve a közlekedést. 
Dr. Bács István alpolgár-
mester újságírói kérdésre kö-
zölte, hogy a kivitelezőnek 
június 5-ig kell elkészülnie.

A munkát tavaly nyáron 
kezdte meg az önkormányzat 
Parkvárosban. A Bem József 
téren teljes körű felújítást vé-
geztek az épülő Intersparral 
és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel közösen. A 
beruházást több mint 30 szá-
zalékban az Interspar állta, 
saját forrásból építi meg töb-
bek között az Aszfaltozó ut-
cát a Gépész utca és az Ipa-
ros út között, valamint teljes 
hosszában és szélességében 
elkészíti a Gépész utca bur-

kolatát az Asztalos utcától 
egészen a Sóskúti útig.

Dr. Bács István elmondta, 
hogy múlt csütörtökön meg-
nyitották a körforgalmat, így 
a Sóskúti út – Bajcsy-Zsi-
linszky út – Törökbálinti út – 
Iparos út már minden irány-
ban járható. A következő két 
hétben már csak aszfaltoz-
nak és a forgalomtechnikai 
jeleket festik fel. Az alpolgár-
mester úgy kalkulált, hogy 
június 5-ig olyan állapotban 
lesz az Iparos úti csomópont, 
hogy a forgalom számára azt 
100 százalékosan át lehet 
adni.

Innentől számítva három 
hónapig tart még a műszaki 
átadás-átvételi procedúra, ez 
idő alatt már csak a kisebb 
hiányosságok pótlására, a 
jelzőlámpák finomhangolá-
sára kerülhet sor. n BNYH

Átadják a Bem teret

Az Iparos úton az M7 felé közlekedő buszok megállója tovább-
ra is a Kádár utcánál marad május végéig, amíg az új burkolat 
meg nem szilárdul megfelelően a barkácsbolt előtt. Az Interspar 
előtti ideiglenes buszmegálló Érd Központ felé szombaton visz-
szakerült a körforgalom elé, az eredeti helyére, de csak ideigle-
nesen, mert a volt buszfordulónál lévő végleges megálló még 
nem alkalmas a buszok fogadására. A Hegesztő utca – Aszfal-
tozó utca forgalmi rendje egyelőre változatlanul marad. Május 
20-ától a 731, 734, 735, 736, 737, 755, és 756 vonalszámú autó-
buszok – a Bem tér környékét kivéve – újra az eredeti útvonalak 
és megállóhelyek érintésével közlekednek. Május 21-étől a Bem 
térről a Riminyáki utca irányába közlekedő járatok megállóhe-
lyét áthelyezték az Iparos utcán az eredeti megállóhelyre (150 
méterrel előbbre, a körforgalom irányába).

Forrás: volan.hu

Változó buszútvonalak

Megújulnak a közlekedési csomópontok is

Érd legmodernebb 
óvodája épül

Fotózz és segíts!
Bács István felhívta a figyel-
met az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat kezdeményezésére: 
aki lefotózza magát a főtéren, 
Batthyány Fülöp szobránál, 
az Érdi Napok Fesztivál logó-
jával – ami a művelődési köz-
pont honlapjáról letölthető – 
és beküldi a képet az 
enfeszt@gmail.com e-mail 
címre, képenként egy kiló mi-

nőségi táppal támogatja a 
Sirius Állatmenhelyet és az 
Érdi Civil Állatmentőket. Az if-
júsági önkormányzattal kap-
csolatban Bács István el-
mondta azt is: Pölöskei Gábor-
né, a KLIK elnöke érdi látoga-
tása alkalmával úgy fogalma-
zott, hogy országos szinten 
ez az egyik legjobb kezdemé-
nyezés, amellyel a fiatalokat 
megpróbálják bevonni a tár-
sadalmi szerepvállalásba.

Jövő szeptembertől már ilyen körülmények várják az ovisokat

Gyöngykagyló Idősek
Gondozóháza

(Facebookon megtekinthető)
kis létszámú, családias

otthonában, egy- és kétágyas,
fürdőszobás lakrészekben
idősek teljes ellátását,
gondozását biztosítja.

Tel: 06-30-411-1561
Urbán Erika
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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

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc
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2016. SZEPTEMBER 25., vasárnap 15 óra

NEjEM a NETEN
Vígjáték két felvonásban

Szereplők: Magyar Attila, Nyertes Zsuzsa, Harsá-
nyi Gábor, Cseke Katinka/Plasztán Anett, Hoffman  
Richárd/Czakó Ádám, Czető Zsanett, Pászthy Viktória.

2016. OKTÓBER 16., vasárnap 15 óra

CSiKi-CSuKi
Vígjáték két felvonásban

a főbb szerepekben: Dévényi Ildikó, Gergely  
Róbert, Beleznay Endre, Kárász Róbert/Buch Tibor, 
Némedi-Varga Tímea, Benedek Róza Muriel.

2016. NOVEMBER 20., vasárnap 15 óra

LéPjüNK OLajRa
Zenés vígjáték két felvonásban

Szereplők: Hajdú Steve, Plásztán Anett, Harsányi 
Gábor, Csengeri Atilla, Várkonyi Andrea, Magyar 
Attila, Cseke Katinka, Czakó Ádám.

az időpont- és műsorváltozás jogát fenntartjuk!

ŐSZi SZÍNHÁZi BéRLET 2016
SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Bérletek 7000 forintért  
már kaphatók  
a művelődési központ  
pénztárában  
hétköznap 10–18 óráig.

Az emberi lét lényege, 
életünknek apró vib-
rálásai vannak elrejtve 
azokban a versekben, 
amelyeket a szerző Sa
vanya Istvántól, Pomázi 
Zoltán előadásában 
megzenésítve, vala-
mint Ungvári Álmos 
szavalataiban hallott az 
érdi közönség a Zenei 
Könyvtárban.

A költemények lebegő fény-
csóvák, színárnyalatok a hét-
köznapok gomolygó szürke-
ségében – emelte ki Savanya 
István Kanadában élő ma-
gyar poéta és zenész. A Steve 
Savanya néven ismertté vált 
szerzőnek jelentős külföldi 
antológiákban jelentek meg 
versei, valamint 2002 óta több 
alkalommal felterjesztették 
az év költője címre. Az angol 
nyelvű siker dacára Savanya 
István magyarul írja költemé-
nyei zömét, s mivel a zene is 
része az életének, legtöbb mű-
véből dal is születik.

– Nem én választottam a 
verséneklést, hanem az vá-
lasztott engem – állítja a Cal-
garyban angoltanárként dol-
gozó költő, aki számos kultu-
rális rendezvény szervezője, 
résztvevője, valamint irodal-
mi klubok meghívott vendége 
volt már hazánkban.

Az érdi Zenei Könyvtárba 

Pomázi Zoltán, a Bojtorján 
együttes egyik alapítója, éne-
kese és dalszerzője hívta meg, 
aki nemrégen lemezt adott ki 
az általa megzenésített Sa-
vanya-költeményekből. A ver-

seket „isten örömkönnyei-
nek” nevezte, amelyeket aján-
dékba kap, majd így írta le a 
költemények születését: „A 
benne rezonáló, vibráló han-
gulatokat, élményeket érzé-
keny membránként fogadja és 
egy belső hang diktálása nyo-
mán írásban, zenében rögzí-
ti”. Úgy fogalmazott: minden 
egyes vers születése egy picit 
a világ teremtése is, hiszen 
ugyanazokon a szakaszokon 
megy keresztül. De vajon nap-
jainkban ki figyel oda ezekre 
a picike dalokra, amelyekben 
az emberi lét lényege, éle-
tünknek apró vibrálásai, örö-
mei és fájdalmai vannak el-
rejtve? – tette fel a „költői” 

kérdést. Talán azok, akik – itt 
Érden is – a könyvtárak meg-
nyugtató és inspiráló csendjé-
ben, a zajos világtól egy kis 
menedéket keresve, a belső 
világunkra is kíváncsiak. 

Mint megtudtuk, Savanya 
Istvánnak nemcsak oktató-
ként, hanem költőként is meg-
győződése, hogy egész éle-
tünk során tanítók és tanítvá-
nyok is vagyunk egyszerre. 
Bárhol, bárkitől és bármikor, 
még a legegyszerűbb helyze-
tekben is tanulhatunk vala-
mit. Sőt: addig vagyunk iga-
zán életképesek, amíg a gyer-
meki kíváncsiságunk, tanulá-
si vágyunk nem hagy el ben-
nünket. 

Azt is elárulta: sohasem 
szerette a telet, mégis évtize-
dek óta él egy olyan ország-
ban, ahol ez az évszak a leg-
hosszabb. Ez sokáig elkeserí-
tette, mígnem egy napon a 
mínusz 20 fokos, szikrázó 
napsütésben „szembejött a je-
len kigombolt kabátban”, és 
elárasztotta őt körülmények-
től független belső boldogság-
gal. Ezt a csendes, lelket vidí-
tó, bensőséges örömöt kívánta 
versénekei által közönségével 
is megosztani. Eközben egy 
egész hangszerarzenált is 
megszólaltatott. Nemcsak gi-
tárral, hanem kobozzal, száj-
harmonikával, csörgődobbal 
és egyéb hangszerekkel kí-
sérte dalait. Néhány költemé-
nyét – Ungvári Álmos előadá-
sában – szavalva is hallhatták 
az érdiek, valamint saját meg-
zenésítésében Pomázi Zoltán 
is előadta a poéta pár művét. 
Az est végén pedig közösen is 
muzsikált a két zenész.

n BÁLINT EDIT

Zenei Klub

„Szembejött a jelen  
kigombolt kabátban”

A Kanadában élő művész egy egész hangszerarzenált is megszó-
laltatott

Néhány költeményt Ungvári Álmos szavalt el a közönségnek

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

2030 Érd, Tóni csapás 3.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Tölgy szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2 m331 000Ft–3m344 500Ft

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg

36
05

00

Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre rendelhetők:1549Ft/m2-től
Cserepes lemezekmár1639Ft/m2-től
Szendvicspanel 4064Ft/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

36
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Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól
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Noha alapvetően fikciókat ír, novelláinak alaptör-
ténetei szinte mindig valóságosak. Kovács F. István 
Utóha(j)tások című elbeszéléskötetével a múlt 
pénteken ismerkedhettek meg az érdeklődők a 
Szepes Gyula Művelődési Házban.

„Egyszerű történetek ezek, 
örömökkel, fájdalmakkal, 
szelíd humorral, sajgó kese-
rűséggel – valóságalappal 
vagy anélkül. Ahány, annyifé-
le. Ám a fő üzenetük egy és 
ugyanaz. De ennek megfejté-
sét már a tisztelt olvasóra bí-
zom” – írja könyve ajánlásá-
ban a szerző.

Az érdi irodalmi esten kide-
rült, dacára annak, hogy ma-
gyartanára korán felismerte 
tehetségét és írásra is biztatta, 
Kovács F. István csak hosszú 
évtizedek múltán hitte el, írás-
készsége valóban alkalmas 
arra, hogy irodalmi eszközök-
kel fejezze ki a benne lerakó-
dott gondolatokat. Közben 
arra is rájött, hogy az írás mes-
tersége ugyan elsajátítható, de 
semmit sem ér a tehetség, ha 

nem párosul hozzá belülről fa-
kadó üzenet.

Amatőrnek tartja magát, 
nemcsak azért, mert egészen 
más hivatással élte eddigi éle-
tét, hanem, mert az írás soha-

sem kényszer, hanem igazi 
kedvtelés és örömforrás szá-
mára. Pár éve Forgószél cím-
mel regénye is megjelent, de 
leginkább a rövid elbeszélése-
ket kedveli, amelyekben – aho-
gyan a szerzőt bemutató Som-
fai István fogalmazott – „a te-
hetség és a rövidség testvé-
rek”.

Írásaiban gyakran jelenik 
meg a múlt, benne a falusi élet, 
annak minden gyötrelmével, 
átkával és áldásával együtt. 

Mind a környezetet, mind pe-
dig az egyszerű, hétköznapi 
emberek jellemét finom tapin-
tatossággal formálja meg.

Az Utóha(j)tások című kötet 
novellái Kovács F. István sze-
rint több csoportra oszthatók. 
Egyrészt életképek, amelyek-
ben a saját múltjára emléke-
zik, illetve nagyszülei, szülei 
életének eseményeit meséli el. 
Másrészt egy nő meg egy férfi 
egyszerű és tiszta párkapcso-
latát mutatják be. Harmad-

részt pedig azokkal a keserű 
emlékekkel foglalkozik, ame-
lyek súlyos teherként nehezed-
nek rá, mert nem volt képes 
megbirkózni a helyzettel, nem 
tudta legyőzni emberi gyarló-
ságát.

Történetei szinte mindig va-
lóságosak, az életből, a múltból 
táplálkoznak, de alkotói kép-
zelőerejéből is bőven merít, hi-
szen fontos számára, hogy 
üzenete célba találjon. – Mi-
közben dajkálgattam, rendez-
gettem ezt a harmincegy írást, 
azzal vigasztaltam magam, 
hogy az én „kései hajtásaim-
nak” talán valaki mégis hasz-
nát veszi majd. Valaki, akit 
megérintenek azok a sóhajok, 
könnyek és mosolyok – vagy 
éppen könnyes mosolyok –, 
melyek a történetek születése 
során a lelkemből fakadtak – 
fogalmazott Kovács F. István.

A könyvbemutatót Ábel 
Csaba gitárzenéje mellett az 
IRKA-tagok és a szerző elő-
adásában elhangzó elbeszélé-
sek is színesítették.

n BE

Irodalomkedvelők Klubja

Történetek szelíd humorral és sajgó keserűséggel

A klub házigazdája, Somfai István és a szerző, Kovács F. István

36
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Hősök Napja
2016. május 29. (vasárnap) 17 óra 

megemlékezés az I. világháborús emlékműnél

Köszöntőt mond: 
TÓTH TAMÁS  alpolgármester

Ünnepi beszédet mond: pergel AnTAl történész

Közreműködik: pApp JÁnoS, 
a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója, 
felkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

LenDVaI FérFIKórus – karnagy Tóth Csaba

LuKIn FúVószeneKar – vezényel zwickl Ágoston

Helyszín: 
érd-óváros, 
Hősök tere

A L K O T Óoktatók
A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

2016. június 6-án, hétfőn 15 órára
Érd és térsége rajztanárainak ALKOTÓ OKTATÓK című 

képzőművészeti kiállításának megnyitójára
Köszöntőt mond: T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Szalay József művésztanár,  
a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke 

Közreműködik: Vadász Gergely gitáron

A megnyitót követően szeretettel várjuk  
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának pedagógusnapi ünnepségére.

A tárlat megtekinthető 2016. július 4-ig – Érd, Alsó u. 9.

Vig Balázs Puszirablók című 
meséje egy igaz mai, modern mese, 
Panelpalotával, SMS-ező kalózka-
pitánnyal és varázserszényes ken-
guruval.

Szeretke hercegnő  Panelpalota 
kicsi királylánya – az egyik esti 
mesemondás után nem kapott 
jóéjtpuszit az Öregkirálytól. 
Szeretke hercegnő nagyon megré-
mült és arra gondolt, hogy az Öreg-
király már biztosan nem is szereti 
őt, mert ahol nincs puszi, ott nincs 
szeretet sem. Egyszerűen nem ma-
radhat el egy jóéjtpuszi! Mindenki 
nagyon jól tudja, hogy a jóéjtpuszi 
szavatossági ideje egy napig tart. 
Ezért kap minden gyermek az esti 
mese után jóéjtpuszit, mert az elő-
ző esti addigra elpárolog.

Szeretke hercegnő is sokáig ke-
reste az elveszett jóéjtpusziját. De 
hiába meresztgette a szemét a sö-
tétben, hiába fülelt, hátha meghall-

ja a jól ismert cuppanást, sehol nem 
lelte a pusziját. Szeretke nagyon 
megharagudott az Öregkirályra, 
de a sértett hercegkisasszony a ha-
ragját már nem tudta az édesapjá-
ra zúdítani, mert az esti fürdőzés 
során elrabolták.

A kád pótlefolyójából egy hatal-
mas kalózhajó csobbant a vízbe. 
Aztán ahogy jött, úgy tűnt el 
Szeretkével együtt. A kislány ha-
mar rájött, hogy nincs egyedül a 
kalózhajó fedélzetén: egy fecske-
nadrágos kisfiút és a kenguruját is 
elrabolta a kalózkapitány.

Hogyan jutnak haza a gyerekek? 
Milyen váltságdíjat kér tőlük a ka-
pitány? Ezeket sajnos nem árulhat-
juk el, de annyit megoszthatunk, 
hogy rengeteg puszival lehet talál-
kozni a mesében.

Aki kíváncsi a történet végére, 
keresse a könyvet a városi Gyer-
mekkönyvtárban!

KÖNYV

Vig Balázs: Puszirablók

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

A BUDAÖRSI ÉS TÖRÖKBÁLINTI AUCHAN ÁRUHÁZ AJÁNLATA

VASÁRNAP: 8:00-20:00

Nagy választék kalandból
Az akció érvényessége:
2016. 05. 26-2016. 06.01.

CSIRKECOMB
FILÉ

nagy tálcás, Ft/kg 999Ft

KRÉTA
JUMBO
12 db-os 369Ft

ÖSSZE-
CSUKHATÓ

HORGÁSZ SZÉK 2990Ft
JACOBSMERIDO

AROMA
őrölt kávé, 250g,

2236Ft/kg
559Ft

36
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2016. június 4.
megemlékezés

A NEMZETI ÖSSZETERATOZÁS NAPJA
alkalmából 

2016. június 4-én, szombaton 17 órakor
A KuTyAvÁRI úTI ORSZÁgZÁSZlóNÁl

Köszöntőt mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester

Ünnepi beszédet mond: PeRgel ANTAl történész

Közreműködik: 

KOvÁcS DóRA, JóNÁS MÁTÉ, MAJOROS cSeNge, 
a vörösmarty Mihály gimnázium tanulói 
Felkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

A SZiRMOK ÉRD vÁROSi ÉS PeDAgóguS Női KAR
Karnagy: gáborné Harmath Aliz

Több tucatnyi cikkem jelent 
meg az Érdi Újságban, de én ez 
idáig hallgattam, így néhány téves 
nézet látott napvilágot rovatom-
mal kapcsolatban. Szeretném eze-
ket itt kiigazítani.

Először is: a megjelent cikkeket 
nem én írtam, csak összegyűjtöt-
tem a korabeli lapokból.

Több mint 11 400 újságcímet 
néztem eddig át, hozzávetőleg 40 
ezer évfolyamot, 87 szépirodalmi 
jellegű kötetem jelent meg, ebből 
három helytörténeti jellegű Érd-
ről. Az első 1894-től 1948-ig, a má-
sodik 1961-ig, a harmadik, amely 
összefogja az előző kettő tartal-
mát is, 1973-ig dolgozza fel a tele-
pülésünkről megjelent legérdeke-
sebb újságcikkeket. Azonban 
ezen újság „Sajtótükrében” kizá-
rólag olyan írásokat közöltem, 
amelyek nem jelentek meg e köny-
vekben.

Kis kitérő: sokan kérdezték, 
hogy lesz-e folytatás? 1989-ig fel-
dolgoztam a sajtóanyagot, így hát 
remélhető, hogy újabb könyv szü-
letik Érd történetéről.

Visszatérve a Sajtótükörre: a 
cikkeket nem kommentálom, nem 
javítom, nem korrektúrázom. Bár 
magam is észreveszem a néha elő-
forduló hibákat, nem írok hozzá. 
Éppen ezért felhívom a felhaszná-
lók figyelmét, hogy forráskritikát 
kell alkalmazniuk, ha tudomá-
nyos környezetben akarják fel-
használni ezeket az írásokat. Ne 
feledjük: az újságírás átmenet az 
„oral history”, azaz beszélt törté-
nelem és a tudományos történe-
lemkutatás között. Arról nem is 
beszélve, hogy irodalomtörténész 
vagyok, soha nem tagadtam, hogy 
Krúdyról többet tudok, mint az 
Árpád-házi királyokról.

Több újságolvasó is megkérdez-
te, hogy lesz-e folytatása a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár által gon-
dozott „Érdi Irodalmi Esték” soro-
zatnak? Hogy ne a város költség-
vetését terheljük, pályáztunk a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ha 
nyerünk – reménykedjünk –, lesz!

Zárójelben jegyzem meg: Kos-
suth-díjas, országos hírű kiváló 
tollforgatók irodalmi estjein a Ma-
gyar Írószövetségben 15–16-an 
vettek részt, Érden ez a létszám 
nem volt 30 fő alatt!

Végül szemtelenül önmagamról: 
jó néhány polgártársam kérdezte, 
hogy min dolgozom?

Május 5-én az Írószövetségben, 
6-án a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban mutatták be A valóság íze 
című új kötetemet, amelyben a 80 
éve született Lázár Ervin 77 isme-
retlen művét teszem hozzáférhető-
vé. Tamási Áron szülőhelyén, az 
erdélyi Farkaslakán lesz az író 
ismeretlen írásait tartalmazó 
könyvem premierje a Helikon 
Könyvkiadó rendezésében. Ősszel 
az aradi Irodalmi Jelen Könyvki-
adó fogja megrendezni Kosztolá-
nyi-könyvem bemutatóját.

És hogy az Érdnek legfontosab-
bat el ne feledjem: ha a Városi 
Könyvtár pályázatot nyer, akkor 
egy nagyon gazdag Csuka Zoltán-
könyvet tudok letenni a város asz-
talára. Magam sem gondoltam, 
hogy a 2011-es, Az ismeretlen Csu-
ka Zoltán könyvem megjelenése 
óta újabb gyönyörű szövegek ke-
rülhetnek elő.

S végül: hamarosan befejezem a 
Tömörkény István ismeretlen mű-
veit tartalmazó gyűjteményes kö-
tet szerkesztését.

Dolgozom.
n URBÁN LÁSZLÓ

„Megszólal” a sajtótükör

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

3
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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 
rendezvény előtt 1 órával

PROGRAM

IDŐSEK AKADÉMIÁJA
Egészségügyi tanácsok
Előadó dr. Kőszegi Gábor, az 
érdi Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény fő-
igazgatója
Május 26-án 15 órától

NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
Érd város Idősügyi Taná-
csának szervezésében
Május 27-én, pénteken 14 órakor

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Tükröződés
A Duna–Art Fotóklub kiállí-
tása
Megtekinthető május 30-ig

Alkotó oktatók
Érd és térsége rajztanárai 
kiállításának megnyitója
Június 6-án, hétfőn 15 órakor

FOTÓGALÉRIA
Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Sóskúti kerámiák
A sóskúti Andreetti Károly 
Művészeti Iskola kerámia-
szakkörének kiállítása
Felkészítő Szekér Gizella

KLUBÉLET

GOMBÁSZKÖR
Lakótelepi klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Május 27-én, pénteken 18 órától

GUZSALYAS KÉZIMUNKA-
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

KERTBARÁTKÖR
Lakótelepi klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Június 3-án, pénteken 17 órától

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden szerdán 14 órától

VITALITÁS KLUB
Mirigyszövetek és elválto-
zásaik
Előadó Albert Enikő
Május 30-án, 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!

PROGRAM

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudo-
mányos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti ki-
állítás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcolt honfitár-
saink emlékére

Valamennyi kiállítás meg-
tekintésére jogosító teljes 
árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

Könyvbemutató
Baka Györgyi Megnyíló idő 
című verseskötetét bemutat-
ja és a szerzővel beszélget 
Alexa Károly irodalomtörté-
nész
Június 1-jén, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

Gyermeknapi zsákba-
macska
Május 19-től

Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak 
kb. 7 hónapos kortól 3–4 éves 
korig.
Vezeti Tóth Andorné Tímea. 
A  foglalkozásokon való 
részvétel ingyenes, de a he-
lyek korlátozott száma miatt 
előzetes bejelentkezést ké-
rünk!
Május 27-én, pénteken 10–11 
óráig

Hozz egy könyvet, vigyél 
kettőt!
Kötetlen könyvcserebere és 
papírszínházi minielőadás a 
Gyermekkönyvtár sátrában 
a Városi Gyereknapon
Május 29-én, vasárnap

Könyvbarátok találkozója
Internetes játék eredmény-
hirdetése
Június 2-án, csütörtökön 15 órakor

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

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

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

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

Andrásné 06 23 363 036

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás termé-
szetjáróknak

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-
nes programjaink 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
Henriettnél.
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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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 30., Hétfő
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról  
19:30  Szőke igazság színes, amerikai 

akciófilm, R: Paul Maslek 1996
21:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:30  Vámos Miklós beszélgető műsora 

3. rész ism. 
Vámos Miklós könyvbemutatója

22:25  Fogadóóra ism. 
kérdezzen a polgármestertől

22:55  Mozgás ism. sport magazin
23:25  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:55  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
0:10  Híradó
Május 31., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

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

zat Fabula Rasa 4. rész 2012
20:50  Vámos Miklós beszélgető műsora 

4. rész Csaplár Vilmos
21:45  Összefoglaló a III. Érd Szépéről 

kisfilm, R: Szacski Csaba 2016
22:45  Mozgás sportmagazin
23:15  Fény-Kép kulturális magazin
23:45  Párbeszéd ism. beszélgetés aktuális 

témákról
0:00  Híradó ism.
Június 1., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Drog és fegyver színes, amerikai 

akciófilm, R: Tony Kandah, Martin 
Morris 1994

21:30  Vámos Miklós beszélgető műsora 
4. rész ism. Csaplár Vilmos

22:25  Polgár-társ ism. 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:55  Mozgás sportmagazin
23:25  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:40  Híradó ism.
Június 2., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 48. rész
20:00  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Szőke igazság színes, amerikai 

akciófilm. 1996, R: Paul Maslek
22:30  Fény-Kép kulturális magazin
23:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:30  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó ism.
Június 3., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 60. rész
20:00  Ötfős hadsereg színes, olasz western, 

R: Italo Zingarelli 1969 
12 éven felülieknek!

21:45  Chaplin szereti a zenét – jazzsoro-
zat ism. Fabula Rasa 4. rész, 2012

22:40  Fény-Kép kulturális magazin
23:10  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.
Június 4., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 24. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás sportmagazin
21:00  Fény-Kép kulturális magazin
21:30  Drog és fegyver 

színes, amerikai akciófilm, R: Tony 
Kandah, Martin Morris 1994

23:00  Mozgás sport magazin
23:30  Fény-kép kulturális magazin 
0:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

Június 5. VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 60. rész ism.
20:00  Backstage 4. rész 2015 

rock magazin
20:30  Felhő járók színházi előadás
21:30  Ötfős hadsereg színes, olasz western, 

R: Italo Zingarelli 1969 
12 éven felülieknek!

23:15  Mozgás sportmagazin
23:45  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója

14.30: Nemzetiségek felvonulása a Termál Hotel   
 Ligettől  a Pincesorra
15.00: Ünnepélyes megnyitó, Szőlőhegy megáldása
15.15: Érdi Kisharang Gyermektáncegyüttes
 Kísér a Diósdi Eötvös József Német 
 Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú   
 Művészeti Iskola citerazenekara
15.25: Görög nemzetiség műsora:
             Pyrgos Ifjai Néptáncegyüttes, Beloiannisz
15.45: Német nemzetiség műsora:
 Marianum Általános Iskola Német Nemzetiségi  
 Tánccsoportja, Érd
 Az osztrák Baden város Énekkara
 Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énnekkar, Érd

B e l é p ő :  2 0 0  F t   M i n d e n k i t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k ! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

www.erdbor.hu

 Törökbálinti Harmonika Zenekar 
16.45: Lengyel nemzetiség műsora:
             Kenár együttes, Zakopane
17.05: Érdi Bukovinai Székely Népdalkör     
17.25: Horvát nemzetiség műsora:
             Igraj Kolo Tánccsoport, Érd
             Komsije Népdalkör, Tököl
17.55: Szlovák hagyományőrző műsor a 
 Tárnoki Hajtóka Egyesület 
  Néptánc- és Népdalkörének előadásában
18.20: Érdi Magtár Hagyományőrző Táncegyüttes
 Kísér a Pittyendáré zenekar 

18.30-tól - 21.00-ig: TÁNCMULATSÁG

2016. MÁJUS 28. SZOMBAT
ÉRD-ÓFALU PINCESOR

SZŐLŐVIRÁG ÜNNEP
ÉS NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓ

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGE-
INK 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: 
zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG 
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

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!

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

KERESZTMETSZET
Válogatás a kárpátaljai 
kortárs képzőművészet al-
kotásaiból.
A kiállítást megnyitja 
Szemadám György festőmű-
vész
Május 27-én, pénteken 18 órakor
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A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtarta-
ma: a vezetői megbízás határo-
zott időre, 2016. augusztus 16-
tól 2021. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Riminyáki út 
17.
A beosztáshoz tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 69. § (1) és (2) be-
kezdéseiben foglaltak alapján 
a vezetői feladatok ellátása. Az 
intézmény törvényes működé-
sének biztosítása, a pedagógiai 
munka irányítása, szervezése, 
ellenőrzése, illetve a jogszabá-
lyokban előírt munkáltatói jo-
gok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a(z) 
egyéb juttatások megállapítá-
sa a vonatkozó jogszabályok fi-
gyelembevételével a fenntartó 
intézményre vonatkozó rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi 
végzettség,
• pedagógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézményveze-
tői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakör-
ben szerzett legalább ötéves 
szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus munka-
körben fennálló, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus mun-
kakörben történő, határozatlan 
időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás,
• cselekvőképesség, büntet-
len előélet és annak igazolása, 

hogy nem áll a foglalkoztatás-
tól való eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: intézményveze-
tői tapasztalat.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vo-
natkozó program,
• a végzettséget, szakképesítést 
tanúsító okiratok egyszerű má-
solata,
• három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, vagy az 
annak megkéréséről szóló pos-
tai feladóvevény másolata,
• hozzájárulás a személyes ada-
tok pályázati eljárással össze-
függésben történő kezelésé-
hez, továbbá nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati elbírálásban 
részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik és abba bete-
kinthetnek,
• nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő tár-
gyalásáról,

• nyilatkozat vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalá-
sáról.
A beosztás betölthetőségé-
nek időpontja: a beosztás leg-
korábban 2016. augusztus 16. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 6. A 
pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Eszes 
Mária nyújt, a 30-336-4004-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/934/8/2016, valamint a be-
osztás megnevezését: óvoda-
pedagógus, intézményvezetői 
megbízással.
• elektronikus úton Nagy Niko-

letta részére a nnagy@erd.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok-
ról az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete dönt. A pályázat elbírá-
lásának határideje: Legkésőbb 
a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 23. § (3) bekezdése 
szerinti véleményezési határ-
idő lejártát követő harmincadik 
nap utáni első testületi ülés.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a pályázatot mellékletekkel 
együtt kettő nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
A Közigállás publikálása: a 
pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére 
megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztás ellátására.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Lakosság-szolgálati Iroda, Általános Igazgatási Csoport

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
tartós táppénz, CSED, GYED, 
GYES-ig tartó közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
A munkavégzés helye: Érd, 
Alsó utca 1–3.
Ellátandó feladatok: gyo-
mos, parlagfüves ingatla-
nokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások lefolytatása, ter-
mészetvédelmi feladatok 
ellátása, fakivágással kapcso-
latos eljárások lefolytatása, 
mezőőri járulék kivetésével 
kapcsolatos ügyek intézése, 
természetvédelemmel kap-
csolatos szakhatósági eljárá-
sok lefolytatása.
A munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök: 
környezetvédelmi ügyinté-

ző-, döntés előkészítő mun-
kakör.
Jogállás, illetmény és jut-
tatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szó-
ló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint az Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• főiskola, felsőoktatásban 
szerzett jogi, közszolgálati, 
gazdaságtudományi, peda-
gógus, tanár, természettudo-
mányi, agrár, műszaki, termé-
szetvédelmi szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezet-
gazdálkodási, környezetmér-

nöki, vízépítőmérnöki, ve-
gyészmérnöki, biomérnöki, 
környezettudományi, termé-
szetvédelmi szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• államigazgatásban, környe-
zetvédelmi területen eltöl-
tött gyakorlat,
• közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett probléma-
megoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, 
jó elemzőkészség, felelősség-
tudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 45/2012. (III.20.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz,

• végzettséget igazoló bizo-
nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör legkorábban 2016. június 
13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 3. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Südi-Csibrák Melinda általá-
nos igazgatási csoportvezető 
nyújt, a 06 23 522 371-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Polgármesteri 
Hivatal címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosí-

tószámot: 14/934/9/2016., 
valamint a munkakör meg-
nevezését: környezetvédelmi 
ügyintéző.
• személyesen, dr. Kertész Or-
solya, Bartos Beatrix, Érd, Alsó 
utca 1.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 10.
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a kinevezés feltétele 
a Kttv. 42.§ (1) bekezdése sze-
rinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány. Bérezés a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltak szerint. A kinevezés 
határozott időre – tartós táp-
pénz, CSED, GYED, GYES-en 
lévő kolléga távollétének ide-
jére – szól, 6 hónapos próba-
idő kikötésével.
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A közalkalmazotti jog-
viszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges 
feladatok: hagyományos 
titkársági feladatok, az 
intézményvezető és a 
gazdasági vezető szakmai 
tevékenységével kap-
csolatos adminisztratív 
teendőket látja el, vala-
mint a napi munkaprog-
ram zavartalanságának 
biztosítása érdekében 
begyűjti, rendszerezi az 
információkat. Jelentést 
készít, tájékoztatást ad. 
Tevékenyen részt vesz ér-
tekezletek, rendezvények 
szervezésében, jegyző-
könyvezésében. Feladatai 
közé tartozik a hivatalos 
látogatók fogadása, ügy-
felek tájékoztatása, egyéb 
protokollfeladatok.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jog-

állásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium,
• gyakorlott szintű MS Of-
fice (irodai alkalmazások),
• gyakorlott szintű leve-
lező rendszerek (Lotus 
Notes, Outlook),
• ECDL,
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: hasonló te-
rületen szerzett, legalább 
1–3 év szakmai tapaszta-
lat.
Elvárt kompetenciák: ki-
váló szintű gyors- és gép-
írás.
A munkakör betölthe-
tőségének időpontja: 
a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. 
május 31. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan to-
vábbi információt Demjén 
Szilvia nyújt, a 06 23 520 
362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtá-
sának 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 azonosítószá-
mot: 1/529/2016, vala-
mint a munkakör megne-
vezését: adminisztrátor;
• elektronikus úton Dem-
jén 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 végzettség-
gel lehetséges. Az érvé-
nyes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat 
áll módunkban elfogad-
ni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételek-
nek maradéktalanul meg-
felel.
A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2016. 
május 31.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: rendszer-
gazdai feladatok ellátása az 
Érdi Tankerületen belül változó 
munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, program-
tervező informatikus főiskolai 
vagy felsőfokú számítástechni-
kai programozó OKJ-s végzett-
ség vagy rendszergazda felső-
fokú OKJ-s végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• nem áll foglalkozástól való el-
tiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata,

• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. július 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 10. 
A  pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Pin-
térné Bernyó Piroska igazgató 
nyújt, a 06 23 365 140-os tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pin-
térné Bernyó Piroska igazgató 
részére a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. június 17.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: általános iskolai 
és gimnáziumi tagozaton 
angol nyelv oktatása az Érdi 
Tankerületen belül változó 
munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, angol-bármely 
szakos tanár,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 90 napnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a mun-
kakör legkorábban 2016. 
augusztus 22. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 10. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06 23 365 
140-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtá-
sának módja: elektroni-
kus úton Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére, a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 17.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Gár-
donyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: felső és gimnáziumi 
tagozaton matematika és 
informatika tantárgy oktatá-
sa az Érdi Tankerületen belül 
változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola vagy egyetem, 
matematika, informatika 
szakirány,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 90 napnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz, moti-
vációs levél.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a mun-
kakör legkorábban 2016. 
augusztus 22. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 10. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06 23 365 
140-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtá-
sának módja: elektroni-
kus úton Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 17.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd, Gazdasági iroda

adminisztrátor munkakör betöltésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁ LYÁ Z ATOT  H I R D E T
angol-bármely szakos 

középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁ LYÁ Z ATOT  H I R D E T
matematika-informatika 

szakos tanár munkakör betöltésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDE T
rendszergazda munkakör betöltésére.
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Örömmel tájékoztatjuk ked-
ves ügyfeleinket, hogy az ÉTH 
elkezdte a komposztáló ládák 
kiadását, mindazok számára, 
akik azt az elmúlt időszakban 
igényelték azokat.
Nem szükséges megvárni az 
igénylőknek, hogy ügyfélszol-
gálatunk munkatársai levélben 
vagy telefonon külön értesítsék 
őket.
A kiadás munkaidőben, az ÉTH 
Felső utcai telephelyén folya-
matosan történik.

A kiadáshoz, kérjük, vigyék 
magukkal személyi igazolvá-
nyukat és lakcímkártyájukat. 
Ha nem személyesen történik 
az átvétel, a megbízott részére 
készítsenek meghatalmazást.
Ezen túl szükséges a legutolsó 
ÉTH-s számla és befizetési bi-
zonylat.
A kiadás helye: Érd, Felső 
utca 9.
Az átvételre szolgáló napok:
Kedd: 8–16-ig, Csütörtök: 
11–19-ig, Péntek: 8–16-ig.

Elérhetőség: 06 20 269 0668
Ha az átvétellel kapcsolatban 
bárkinek további kérdései len-
nének, kérjük, tájékozódjanak 
az ÉTH honlapján, e-mail-ben 
(ugyfelszolgalat@eth-eth.hu) 
telefonon (06 23 522 600), le-
vélben (2030 Érd, Sas utca 2.), 
vagy ugyanezen a címen sze-
mélyesen.
Tegyünk közösen városunk 
tisztaságáért és környeze-
tünk megóvásáért!

Az ÉTH sajtószolgálata

Tájékoztatjuk kedves ügy-
feleinket, hogy a lakosság 
számára az idén rendsze-
resített szelektív hulla-
dékgyűjtők kiosztásának 
első szakasza végéhez ért, 
2016. április 30-án az ÉTH 
Sas utcai telephelyen az 
osztás befejeződött.
Akik bármely okból nem 
tudták eddig átvenni a 
kukákat, átvehetik szemé-

lyesen vagy meghatalma-
zott útján az Érd, Felső u. 
9. sz. alatti telepen 2016. 
május 10-től május 31-ig.
Amennyiben nem a díjfi-
zető veszi át az edényeket, 
az átvételhez szükséges 
számla vagy csekk, sze-
mélyi igazolvány, megha-
talmazás.
Az átvételre szolgáló na-
pok:

kedd 8–16-ig, csütörtök 
11–19-ig, péntek 8–16-
ig.
Ügyfeleink, akik jelezték 
igényüket a komposztlá-
dára, a telephelyen átve-
hetik a fenti napokon és 
feltételekkel.
További információ:
06 20 269 0668

AZ ÉTH Sajtószolgálata

T Á J É K O Z T A T Ó
A komposztáló ládák átvételéről

FELHÍVÁS
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NŐI és FÉRFI
BETANÍTOTTmunkások

jelentkezését várom,
nagyobb létszámban,
azonnali beléptetéssel

GÉPIMEGMUNKÁLÓ,
ANYAGMOZGATÓ

munkakörökbe.
Munkarend: kettő és három
műszakban (túlmunka vállalásának
lehetősége)
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROXKft.
Cégesautóbusz indul:Budapest
Etele tér,Volán autóbusz-pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd központ
Érdeklődni: 06-30-193-6342

Szemüvegkeret
FÉLÁRON?

 IGEN!

SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!
Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat! 

Az akció 2016. május 1–31-ig, vagy a készlet erejéig 
érvényes az üzletben megjelölt szemüvegkeretekre, 

új, komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

Diósd, Balatoni u. 2/A.
(az Interspar üzletsorán)

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24

Vásároljon egy pár 

                
1 fókuszú szemüveglencsét
felületkezeléssel

9.770 Ft-ért
és válasszon féláras
szemüvegkereteink közül!szemüvegkereteink közül! -50%

optika
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APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalko-
zók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.
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ELKÖLTÖZTÜNK! 
Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 
Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).
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Erdély déli részét és a Vajdaságot járta be har-
minckilenc gárdonyis diák a Határtalanul! program 
keretében. A főbb állomások Arad, Temesvár, 
Nándorfehérvár, Csantavér, Szabadka, Kishegyes, 
Székelykeve voltak.

– Március 15-én indultunk 
és 18-án érkeztünk haza, te-
hát a ’48-as szabadsághar-
cot is határon túli magya-
rokkal, Temesváron ünne-
peltük. Minden éjszaka más-
hol szálltunk meg, panziók-
ban, illetve barátságos, ven-

dégszerető családoknál – 
elevenítette fel élményeiket 
az egyik kísérő, Balláné 
Nemoda Éva igazgatóhe-
lyettes, hetedikes osztályfő-
nök, aki elmondta azt is: in-
tézményük először nyert 
forrást a Határtalanul! prog-

ram keretében, összesen 1 
millió 317 ezer forintot.

– Ez az összeg az útiköltség-
re és a szálláshelyre volt ele-
gendő, az étkezést a gyerekek-
nek kellett fizetniük – tette 
hozzá az igazgatóhelyettes, 
aki elmondta azt is: a kulturá-
lis programok, illetve a kirán-
dulások mellett ellátogattak 
két kis magyar iskolába is  
Kishegyesen, illetve Székely-
kevén, ahová ajándékokat is 
vittek (nemcsak az általuk vá-
sárolt meglepetéseket, hanem 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
által felajánlott könyveket is), 
haza pedig sok-sok élményt 
hoztak.

– Nagyon tetszett Belgrád. 
Megnéztük a várat, illetve egy 
kiállítást, ahol második világ-
háborús járműveket mutattak 
be. Nagyon jó érzés volt, ahogy 
a magyarlakta területeken fo-
gadtak minket. Jó volt látni, 
hogy a határ után kilométe-
rekre is élnek még magyarok, 
akik őrzik a hagyományaikat 
és a nyelvet – mondta a hetedi-
kes Benedek. Társát, Bencét 

Galambóc vára és a Vaskapu 
ragadta meg leginkább, illetve 
Szabadka. A fiúk élményeiket 
az iskolatársaikkal is megosz-
tották, egy vetített képes elő-
adáson. Ezt a nemzeti össze-
tartozás napján ismét bemu-
tatják, ahogy azt az összeállí-
tást is, amit a tanárok készítet-
tek a kirándulás előkészítése-
képp.

– Az utazás előtt ellátogat-
tunk a Magyarság Házába, 
valamint a Magyar Földrajzi 
Múzeumba is, ahol Lendvai 
Timár Edit tartott előadást a 

gyerekeknek, így felkészülten 
vágtak neki a négynapos út-
nak; a kiránduláson már 
„csak” látni kellett mindazt, 
amiről korábban itthon hallot-
tak – zárta szavait az igazga-
tóhelyettes.

Az idei volt az első Határta-
lanul! programos utazás, de 
nem az utolsó: a jövő esztendei 
kirándulásra kiírt pályázatot 
már megnyerte a Gárdonyi is-
kola, így a jelenlegi hatodiko-
sok már készülhetnek: ők Er-
dély nevezetességeit tekintik 
majd meg. n ÁDÁM

Határtalan kirándulás

A Hunyadiak nyomában a Délvidéken

Szendrőd várát is megtekintették a gárdonyis diákok

Az aradi Szabadság-szobornál

Koncerttel, mesemondással, bemutatókkal, 
kézműves foglalkozásokkal, lovaglással, sport-
programokkal és múzeumi kvízjátékkal várták az 
érdi gyerekeket szombaton a nagycsaládosok a 
Magyar Földrajzi Múzeum kertjében rendezett 
gyereknapjukon.

Érden már hagyomány, 
hogy az Ága-Boga Nagycsalá-
dosok Érdi Egyesületébe tar-
tozó szülők szervezésében és 
aktív részvételével május vé-
gén megünneplik a kicsiket. 
Idén egy héttel előbb, de a 
megszokott színvonalas és 
családias programokkal vár-
ták nemcsak a tagcsaládokat, 
hanem minden érdeklődőt. A 
költségek fedezetét az önkor-
mányzat pályázatán elnyert 
forrásból, illetve adományok-
ból teremtették elő, no meg a 
tagok önkéntes munkájával – 
tudtuk meg Tóth Andor el-
nöktől. – Ez a nap az együtt-
létről, a közös programokról 
és játékról szól. Számunkra a 
gyermeknap nem pénzkérdés 
– hangsúlyozta az elnök.

Az Ága-Bogának jelenleg 
196 tagcsaládja van, nemcsak 
Érdről, hanem más települé-
sekről is. A Vajna család pél-

dául Óbudáról érkezett, igaz, 
pár hónapja még városunk-
ban laktak.

– Ragaszkodunk ehhez az 
egyesülethez. Nagyon jól 
érezzük magunkat ezekkel a 
családokkal, úgyhogy to-
vábbra is tagok vagyunk, és 

jövünk minden programra. 
Nagyon jó a közösség, hiszen 
a különféle alkalmaink nem-
csak arra jók, hogy szórakoz-
zanak a gyerekek, hanem 
arra is, hogy megismerjük 
egymást és kapcsolatok ala-
kuljanak ki a tagcsaládok kö-
zött – hangsúlyozta Vajna 
Gáborné Riesinger Ibolya, 
hozzátéve: az egyesületben 
mindenki imádja a gyereke-
ket, és nagy örömet jelent szá-
mukra, hogy a rendezvénye-
ken még több gyerekkel lehet-
nek együtt.

n Á. K.

Nagycsaládos gyereknap

Ezen a napon a kicsik is megmutathatták, mit tudnak: nemcsak a 
közönség, hanem a fellépők soraiban is nagyon sok volt a gyerek

MECHANIKAI
és/vagy

ELEKTRONIKAI
MŰSZERÉSZEK
jelentkezését váromújonnan létesült

üzemünkbe.
Feladat: Ipari robotok, szerelősori
automaták karbantartása, üzemeltetése.
Munkarend: kétműszakban
(túlmunka vállalásának lehetősége)
Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park
Cégesautóbusz indul:Budapest Etele
tér,Volán autóbusz-pályaudvar,Tárnok
vasútállomás, Érd központ
Érdeklődésüket várom:
06-30-193-6342
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Ez a KUPON
3 iNgyENEs KEzElésrE

jogosít! Hozzamagával!
Munkatársak jelentkezését is várjuk!

(Akár nyugdíjas is lehet)

Szeretettel várunkmindenkit aBNMEgész-
ségügyi Konzultációs Központunkba!
szolgáltatásaink: Élővércsepp-analízis,
vérnyomásmérés, véroxigénszint-mérés,
vércukorszintmérés, EKG (hamarosan)
Ajánljuk: Szív és érrendszeri betegség-
ben szenvedőknek,magas vérnyomás,
trombózis, cukor, nyirokrendszer, asztma,
allergia, visszér, fülzúgás, ízületi fájdalmak
csillapítására és kezelésére lézeres-fiziko-
terápiás készülékkel, magas fokon.
Eredmény, akármár az első alkalommal is!
Talp- ésnyirokmasszázsTriplex
készülékkel.

Időpont-egyeztetés szükséges!

Telefon: 06-20-219-1813
Cím: 2030 érd,Diósdi út 33.

06-70-773-5517Nyitva: H–P 9–17 óráig

Megnyitottunk!
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JELENTKEZÉS: 20 950-9321, 20 454-6114
www.sulizsur.hu
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NYÁRI TÁBOROK az érdi Kőrösi Iskolában
2016.08.01–08.05 „EGYET FIZET KÉT GYERMEKRE”

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ
RENDŐRAKADÉMIA

ANGOL, POMPOM TÁNC
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Tizenegyedik alkalommal rendezte meg csa-
ládi napját az Érdi Spartacus SC múlt vasárnap. 
Bográcsozással, sportversenyekkel várták idén is 
a birkózókat, családjukat és minden érdeklődőt.

A családi sportnap hagyo-
mányos rendezvénye az érdi 
birkózóknak: így köszönik 
meg évről évre a városnak a 
tőlük kapott segítséget. Mint 
Tar Mihály elnök lapunknak 
elmondta, az idei alkalom 
azért különleges, mert utoljá-
ra tartják rendezvényüket a 
Fácán óvoda melletti birkó-
zófaházban – ezt hamarosan 
elbontják az óvoda és az isko-
la újjáépítése miatt.

– Pingpong-, foci-, íjász- és 
ultiversennyel vártuk a csa-
ládokat. A lebonyolításban a 
Batthyány iskola is segített. 
Az érdeklődők természete-
sen megismerkedhettek a 
birkózással, i l letve a 
szumóval is. Kétféle bogrács-
ételt főztünk, így senki nem 
maradt éhen – tette hozzá 
Tar Mihály, aki úgy látja: a 
2015/16-os birkózószezon ve-
gyes eredményeket hozott az 
egyesületnek. A sportered-
mények mellett sikerként ér-
tékeli, hogy egyesületüknek 
idén is sikerült biztosítania a 
klub biztonságos működését, 
és az is nagy öröm, hogy van 
utánpótlás. 

– Az volt mindig az erőssé-
günk, hogy egy csapat vol-
tunk – és itt most nemcsak a 

versenyzőkre, hanem az 
edzőkre, szülőkre is gondo-
lok, akik együtt tudtak, tud-

nak dolgozni – zárta szavait 
az elnök, aki nemcsak a bir-
kózókat és szüleiket, vala-
mint az érdeklődőket látta 
vendégül ezen a napon, ha-
nem Növényi Norbert olimpi-
ai bajnok birkózót is, aki har-
madszor látogatott el az Érdi 
Spartacus családi napjára.

– Az egyesület büszke le-
het az eredményeire: nem-
csak hazai, hanem nemzet-
közi porondon is kimagasló-
an szerepelnek a versenyző-
ik, legyen szó birkózásról, 
szumóról vagy grapplingről 
– mondta az olimpiai bajnok. 

Növényi Norbert úgy látja: a 
birkózás népszerűsége az el-
múlt időszakban visszaesett 
a fiatalok körében, nem be-
csülik meg annyira, mint 
megérdemelné – az olimpiai 
számok közül is ki akarták 
venni –, és az új sportágak, 
mint például a dzsiu-dzsicu, 

a grappling vagy a kempo sok 
tehetséges sportolót vitt el.

– Az elmúlt négy évben ez a 
folyamat megállt, ami a szö-
vetség erőfeszítéseinek, illet-
ve a kormánynak is köszön-
hető, hiszen a sportág na-
gyobb anyagi támogatást 
kap. Ugyanakkor még min-
dig nem annyira elismert ez a 
sport, mint ahogy megérde-
melné, pedig a birkózás olyan 
alapokat, mozgáskultúrát 
biztosít, amire egy fiatal 
egész életében tud építeni – 
zárta szavait Növényi Nor-
bert. n ÁDÁM KATA

A biztonságos autós, kerékpáros és gyalogos 
közlekedés volt a témája a Meseház óvoda csü-
törtöki különleges tematikus napjának, amely 
közös bringázással kezdődött, egy érdekes elő-
adással folytatódott és fagyizással végződött.

Nem először tartanak 
közbiztonsági napot a Me-
seház óvodában: az intéz-
ményben hagyomány, hogy 
az óvoda apraja-nagyja és a 
velük tartó szülők, testvé-
rek kerékpárra – illetve 
életkortól függően kismo-
torra, futóbiciklire vagy 
rollerre – pattantak, és a 
polgárőrség és a rendőrség 
felvezetésével együtt teker-
nek egy-két kilométert a 
környező utcákban. Az idei 
program annyiban válto-
zott, hogy a rendőrség 
egyik munkatársa közleke-
désbiztonsági előadást is 
tartott a gyerekeknek.

– Intézményünk tavaly 
elnyerte a zöld óvoda címet. 
A környezettudatos neve-
lésbe nagyon jól illeszkedik 
ez a program, amiben közel 
száz gyerek vett részt – 
mondta lapunknak Vargá-
né Perjés Fabiola óvodape-
dagógus, hozzátéve: bár 
sok gyermeket autóval 
szállítanak reggel a szülők, 

egyre többen járnak kerék-
párral – mivel az óvodának 
már van biztonságos bicik-
litárolója is.

Ez a nap azért nem csak 
a biciklizésről szólt; a köz-
lekedésbiztonsági előadá-
son az érdi kapitányság 

munkatársa azt is elma-
gyarázta a kicsiknek, miért 
nem szabad zavarni veze-
tés közben anyát és apát, 
vagy épp kikötni az övet és 
felállni az ülésből. Elbe-
szélgettek arról, hogyan 
kell biztonságosan közle-
kedni, és az is szóba került, 
mit kell tennie annak a gye-
reknek, akit ismeretlen em-
ber szólít meg, illetve hív 
magával a játszótéren.

A tapasztalat egyébként 
az, hogy a gyerekek isme-
rik a biztonságos közleke-
dés rájuk vonatkozó, alap-
vető szabályait, de életko-
rukból kifolyólag a gyakor-
latban ezeket még nem 
mindig alkalmazzák. Sze-
rencsére Érden nem jellem-
zőek azok a közlekedési 
balesetek, amelyekben 
gyermekek sérülnek meg.

– Én csak akkor kértem 
anyától rágót, amikor majd-
nem elindultunk: a motor 
már járt, de még nem men-
tünk – árulta el lapunknak 

az óvodás Zoli, hozzátéve: 
sosem szokott felállni az 
ülésből, és mindig becsatol-
ja magát. – Néha a szüleim 
segítenek ebben. Ez azért 
fontos, nehogy kiessek az 
ablakon – tette hozzá a kis-
fiú. n Á. K.

Május 29-én, a gyermek-
nap alkalmából „Nyitott szer-
tárkapuk 2016” címmel – aho-
gyan az ország számos pont-
ján – városunkban is kataszt-
rófavédelmi gyermeknapra 
várja az Érd Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság a csalá-
dokat. Az érdeklődő aprósá-
gok és családtagjaik részére 
a szervezeti egységek bemu-
tatják kiállításaikat, készen-
léti szereiket, különleges fel-
szereléseiket és betekintést 
engednek a tűzoltók napi fel-
adatvégzésébe.

A látogatókat délelőtt 10 
órától 16 óráig fogadják. 
A  nap során többször szá-
míthatnak próbariasztásra, 
amikor megfigyelhetik, ho-
gyan készülnek fel a tűzoltók 
és mennyi idő alatt állnak 
készen a segítségnyújtásra. 
Ezen a napon az érdi, Fehér-
vári út 79/A szám alatti tűzol-
tólaktanyában folyamatosan 

fogadják a gyermekeket, 
gyermekcsoportokat, bemu-
tatják a kiállításokat, igény 
szerint előadásokat is tarta-
nak helyi tűzoltóink.

Nemcsak a kicsinyeket lát-
ják szívesen, hanem a közép-
iskolásokat is, akiknek első-
sorban a közösségi szolgálat-

ra szeretnék felhívni a figyel-
mét. A program célja a gyer-
mekek és általuk a családok 
biztonságkultúrájának növe-
lése, a hivatásos és önkéntes 
katasztrófavédelmi szerve-
zetek mindennapi tevékeny-
ségének és életének bemuta-
tása, a katasztrófavédelmi 
közösségi szolgálat népsze-
rűsítése. n BE

MIKE LÁSZLÓ 
EMLÉK HORGÁSZVERSENY

csak az Érd és Környéke Horgászegyesület tagjainak, 
amelyre szeretettel várunk minden sporttársat!

Bicskei horgásztó, 2016. június 4. (szombat) 7 órától 12 óráig
Utána egész napos horgászati lehetőség.

Ünnepélyes megnyitás: 6.15-kor, majd a helyek sorsolása.
Nevezni az egyesület irodájában lehet kedden és 

szerdán 16.30 és 18.30 óra között, 
vagy az erdihorgasz@gmail.com e-mail címen.

Óvodások két keréken

Együtt tekertek óvodások, szülők és pedagógusok

„Mindig egy csapat voltunk”

Bográcsozás az olimpiai bajnokkal

A sportversenyek legjobbjainak Tar Mihály, Növényi Norbert, 
Macsotay Tibor, a polgárőrség elnöke és Rozgonyi János, a Batthyány 
iskola igazgatója gratulált

Nyitott szertárkapuk

Ki ne emlékezne rá, mennyire érdekelte gyermekkorában a tűzoltó-
autó?
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Nem az Érdi Gimnáziumban kezdtek, de fél 
évszázaddal ezelőtt, 1966-ban már a mai Vörös-
marty Mihály Gimnázium épületében mondtak 
búcsút a diákéletnek negyvenöten. Közülük már 
csak huszonöten érkeztek a múlt pénteken meg-
tartott osztályfőnöki órára.

Érettségi találkozót tar-
tottak a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, amit nyu-
g o dt a n  ne ve z het ü n k 
„arany” öregdiák-találko-
zónak, hiszen akik május 
20-án ismét az iskolapadok-
ba ültek, kereken ötven esz-

tendővel ezelőtt köszöntek 
el az alma matertől. Ötéven-
kénti osztálytalálkozójukat 
mindig osztályfőnöki órával 
kezdik, utána közösen ellá-
togatnak a régi zárda – mai 
Mariánum Iskola – épületé-
be, hogy megkoszorúzzák 

az ott elhelyezett emléktáb-
lát.

Az osztálynak 45 tanulója 
volt akkor, akik még a zár-
daiskolában kezdték el kö-
zépiskolai tanulmányaikat. 
Közben felépült a gimnázi-
um mai épülete, akkor még 
Érdi Gimnáziumnak hívták 
– mesélte lapunknak nyilat-
kozva Antunovits Antal, 
akitől azt is megtudtuk, 
hogy jubiláló osztálya sokat 
segített a költözésben, az új 
iskolaépület berendezésé-
ben, udvarának, kertjének 
kialakításában. A ma is szé-
pen lombosodó vén fákat is 
ők ültették. Fél évszázad ki-
mondva is soknak hangzik, 
ezért valamennyien kivált-
ságnak érzik, hogy megün-
nepelhetik ezt a napot és 
azokról is megemlékeznek, 
akik már nem lehetnek kö-
zöttük.

Osztályfőnökük, Pfeifer 
Áron kémia-biológia szakos, 
pályakezdő tanárként került 
az intézménybe, így nem 
sokkal volt idősebb diákjai-
nál. Tizenegy évig oktatott 
az Érdi Gimnáziumban, hat 

évet töltött el igazgatóhelyet-
tesként, szerepe volt többek 
között a kémia-biológia spe-
ciális tantervű osztály létre-
hozásában. Ez az ötven év-
vel ezelőtt érettségizett osz-
tály mindig is a „szíve csücs-
ke” maradt, mert, mint pá-
lyakezdő pedagógust, ők 
tartották meg őt a pályán. 
Ha – az apróbb diákcsínye-
ket leszámítva – nem lettek 
volna példás és jó magavise-
letű tanulók, lehet, futva me-
nekült volna el a pedagógus 
hivatástól.

Jó néhány „ősdiákjával” 
érettségi után is tartotta a 

kapcsolatot. A napok azon-
ban „egyre rövidülnek” szá-
mukra – fogalmazott az 
„arany” osztályfőnöki órát 
megnyitva Pfeifer Áron. Re-
pülnek az évek, s egyre bi-
zonytalanabb, hogy hányan 
érik meg az ötévenkénti ta-
lálkozókat, ezért javasolta, 
ezentúl évenként tartsák 
meg az osztálytalálkozót!

Majd megsárgult lapjaival 
előkerült a fél évszázaddal 
ezelőtti napló, hogy az egy-
kori osztálytársak névsor 
szerint beszámoljanak ar-
ról, mi történt velük az el-
múlt öt évben. n B. ÁBRAHÁM

A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolából az Érdi 
Hangyák és az Érdi Han-
gyácskák mentek Inárcsra, 
a XXV. Weöres Sándor or-
szágos gyermekszínjátszó 
találkozóra. A Pest megyei 
diákok április 30-án léptek 
fel a Zrumeczky Dezső Mű-
velődési Házban, tíz csapat 
mutatott be egy-egy dara-
bot.

Műsorainkat Nagyné Ba-
lázs Gabriella tanította be 
és rendezte. Fellépés előtt 
nagyon izgultunk, de a mű-
velődési ház emeletén még 
egyszer halkan elpróbálhat-
tuk a darabokat. Gabi néni 
nyugtatott és biztatott min-
ket, de látszott, hogy ő is iz-

gul értünk. Nem először vet-
tünk részt ilyen találkozón, 
mégis lámpalázunk volt, ami 
a színpadon sem múlt el tel-
jesen.

Az eredményhirdetés előtt 
nem gondoltuk, hogy sikerül 
elérni a tavalyi helyezést az 
Érdi Hangyácskáknak, de 
idén is arany minősítést kap-
tunk a Főzzünk, főzzünk 
kalamászt! című műsorunk-
kal.

Az Érdi Hangyák nehéz 
versenyben érték el a bronz 
minősítést, Telefontos dolga-
ink című előadásukkal.

A nap végén megnyugod-
va, fáradtan és boldogan 
mentünk haza.

n TURÓCZY-FARITZ FRANCISKA

Öregdiák-találkozót tar-
tott szombaton a Marianum 
Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola. Ez az 
első ilyen rendezvénye a hu-
szonöt éve működő intéz-
ménynek, amelyre több mint 
százötven volt diák jött el.

– Iskolánk egykori diák-
jaiból sikeres könnyűzenei 
eg y üttes a lakult, a 
Koalabell, ők zenéltek ne-
künk délután. De rendez-
tünk Szeretlek, Marianum 
kvízjátékot és évkönyvkiál-
lítást is – sorolta lapunknak 
a nap programjait Takács-
né Tóth Noémi igazgatónő, 
akitől megtudtuk azt is: a 
legnagyobb létszámban 
megjelenő osztályt tortával 
díjazták.

– Mindenkinek meg kellett 
keresnie a saját tablóját, ami 
előtt elhelyeztünk egy-egy 
üveget, abba dobhatták bele 
a nevüket volt diákjaink. Így 
kiderült, melyik osztályból 
jöttek el a legtöbben – tette 
hozzá az igazgatónő.

Volt egy olyan tabló is, 
amelyre olyan szavak kerül-

tek, amelyek a valahai diá-
kok szerint volt iskolájukat 
jellemzik: biztonság, befoga-
dás, barátság, közösség, hit, 
cserkészet, utazás, élmé-
nyek – hogy csak párat idéz-
zünk a felírtak közül.

– Ez az iskola nemcsak a 
továbbtanuláshoz adott meg 
mindent, hanem egy olyan 
osztályközösséget is adott, 
amit nem lehet egykönnyen 
elfelejteni – mondta lapunk-
nak a tizedikes Fruzsina, 
aki két éve ballagott el a Ma-
rianumból.

Csonka Dorottya tíz éve 
végzett, diákból tanító lett. 
Mint mondta, az iskola inspi-
rálta erre a hivatásra. – Na-
gyon sok mindent kaptam, 
csak ajánlhatom bárkinek, 
aki valamilyen kapcsolat-
ban van az égiekkel. Itt töl-
töttem az államvizsga előtti 
nyolchetes gyakorlatomat, 
eljöttem farsangra, bérmá-
lásra is, és most is itt vagyok, 
mert szükségem van arra a 
lelki feltöltődésre, amit ez az 
iskola nyújt – zárta szavait 
Dorottya. n Á. K.

Ötven éve érettségiztek

Arany-diáktalálkozó a Vörösmartyban

Pfeifer Áron osztályfőnököt első diákjai tartották meg a pályán

A gimnázium kertjében ma is szépen lombosodó vén fákat ők ültették

Biztonság, befogadás, barátság

Szeretlek, Marianum

Az intézmény életében idén több esemény is az évforduló jegyé-
ben telik. A jubileumi esztendő szeptember 14-én zárul majd ünne-
pi szentmisével

Főzzünk, főzzünk kalamászt!

„Nagyon szeretjük Gabi néni szakkörét, a próbákon sokat játszot-
tunk, rengeteget nevettünk és gyakoroltunk”
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Az NB III nyugati csoportjának 32. fordulójában az 
Érdi VSE csapata a Csornai SE együttesét fogadta. 
Az elmúlt hetek döntetlenjei és vereségei után 
a rossz sorozat megszakítása volt a célja a hazai 
csapatnak a kiesés elől menekülő vendégek ellen.

Az első percek puhatolózó 
játékát gyors érdi ritmusvál-
tás követett. Hamar jött az 
első gólszerzési lehetőség is, 
Csiszár került gólhelyzetbe, 
de fejesét a vendégkapus há-
rította. Az újabb gólszerzési 
lehetőség Pallagi előtt adó-
dott, de Pintér beadását kö-
zelről a kapu fölé emelte. A 
kihagyott lehetőség csak-
nem megbosszulta magát, 

mikor fél óra elteltével 
Czanik tört be a hazai kapu 
előterébe és az asszisztens 
jelzésére a játékvezető bün-
tetőt ítélt. A labda mögé Ser-
főző állt, lövését Kertész bra-
vúrral hárította. Továbbra is 
kísértette a múlt a hazai csa-
patot, Gyurácz beadását 
Palásthy a kapu torkában 
nem találta el. A félidő utolsó 
percei érdi „tűzijátékkal” 

zárultak, de a vendégek si-
keresen átvészelték ezt az 
időszakot is.

A második félidőben az ér-
diek vezetőedzője cserékkel 
igyekezett a támadójáték 
eredményességén javítani és 
ez rövid időn belül sikerre ve-
zetett. A 69. percben Kelemen 
az alapvonalról cselezett be-
felé, majd középre gurított és 
Skita közelről a hálóba he-
lyezte a labdát (1-0). Koroz-
mán beállásával feljavult a 
hazaiak támadójátéka, de a 
helyzetkihasználással to-
vábbra is hadilábon álltak. 
Előbb Skita közeli lövését véd-
te a vendégek kapusa, majd 
Balázsovics a kapust is ki-
cselezve adott középre, de 
erős beadását Skita nem érte 
el. Az utolsó percekben min-
dent egy lapra feltéve támad-
tak a vendégek, de a hazai 
védelem Kertésszel az élen 
sikerrel hárította a csornai 
próbálkozásokat.

A 33. fordulóban május 29-
én, vasárnap 18 órakor Tata-
bányán a Tatabánya FC ellen 
lép pályára az Érdi VSE csa-
pata. n HARMAT JENŐ

A hetedik helyet szerezte 
meg a Delta RSE Érd mini röp-
labdacsapata a budapesti Fo-
lyondár utcai sportcsarnok-
ban rendezett országos mini 
bajnokság tizennégy csapa-
tos döntőjében. A mostani a 
Delta RSE Érd szezonjának 
utolsó hete, ám már így is ez 
lett az eddigi legsikeresebb 
évad a klub történetében.

Hónapok óta járta a mini 
csapat a különböző kvalifiká-
ciós versenyeket, ahol szinte 
rendre a dobogón vagy annak 
környékén végzett, a sorozat 
után pedig bejutott az eredeti-

leg tizenkettőre, majd tizen-
négyre bővített döntőbe.

– Kicsit vegyes érzelmeim 
vannak a torna után, mert két 
héttel ezelőtt az országos 
mini kupát megnyertük – ér-
tékelt Dömötör-Mátrai Beá-
ta, a Delta RSE Érd vezető-
edzője. – Ilyen közeli két idő-
pontban két csúcsformát hoz-
ni felnőtteknél is szinte lehe-
tetlen, nemhogy gyerekeknél.

Ehhez képest parádésan 
kezdte a minik döntőjét az 
érdi együttes, hiszen a Gödi 
SE-vel és a Gödöllői RC-vel ke-
rültek egy csoportba, s pihe-

nőidő nélkül játszottak le zsi-
nórban két találkozót, úgy, 
hogy mindkettőt meg is nyer-
ték, előbbit 2:1-re, utóbbit 3:0-
ra. A csoportgyőzelemnek vi-
szont volt egy nagy hátulütője, 
a keresztbejátszásoknál nem 
szerepeltek az érdiek, így volt 
öt óra szünetük.

– A hosszú szünet kizök-
kentette a lányokat, miközben 
az ellenfelek meccsben ma-
radtak. – fogalmazott a veze-
tőedző. A Kecskeméttel kerül-
tek össze a deltások a négy 
közé jutásért, ahol 2:0-ra kap-
tak ki. A sors furcsa fintora-

ként az 5–8. helyért ismét a 
Gödöllővel játszottak, ahol az 
ellenfél két szoros játszmában 
vett revánsot 2:0-s győzelmé-
vel. A hetedik helyért az 
MTK-t viszont 2:0-ra legyőz-
ték a Delta minisei, így a kö-
zépmezőnyben végeztek.

– Ettől függetlenül nagyon 
büszke vagyok a lányokra, 
mert kemény menetelésen, 
munkán vannak túl, nagyon 
szép eredményt értek el, nem-
csak a döntőben, hanem a 
kvalifikációs tornákon is. – 
folytatta Dömötör-Mátrai Be-
áta, aki hozzátette: a lányok 
rendkívül sokat fejlődtek az 
év elejéhez képest, így egy jó 
kezdés várható a következő 
szezonban.

Alighanem az eddigi legsi-
keresebb szezon a Deltánál a 

mostani, mert a minik sikerei 
mellett a többi korosztály is 
sorra érte el a kiemelkedő 
eredményeket, így például az 
U18-as ificsapat, amely a hé-
ten még három meccset ját-
szik a régiós bajnokságban, 
ám már ettől függetlenül meg-
nyerte a bajnokságot. n D.B.

A május 14-én, Budaörsön megrendezésre kerü-
lő akrobatikus rock and roll országos táncverse-
nyen az érdi táncosok önmagukból a maximu-
mot kihozva nagyszerűen teljesítettek.

„Hatalmas sikerekkel és 
örömkönnyekkel teli orszá-
gos versenyen vagyunk túl. 
Reggel megérkezve a ver-
senyre álmunkban sem gon-
doltuk volna, hogy öt arany-
éremmel, egy ezüstéremmel 
és számos gyönyörű döntős 
helyezéssel távozhatunk a 
csarnokból!” – mesélték a 
büszke edzők a sikeres ver-
senynap után.

Serdülő páros kategóriá-
ban 31 duó indult, köztük az 
egyesület három párosa is. 
Elsőként a Kovács Kornél–
Korpás Petra vegyes páros-
nak örülhettek a szurkolók, 
akik egész nap kiemelkedő 
teljesítményt nyújtva feláll-
hattak a dobogó legfelső fo-
kára! Csanki Gábor–Poncz 
Zsófia egy igen lendületes 
táncukkal a 4. helyen végez-
tek, Gábor László–Szalai 
Alexa serdülő párosa pedig 
éppen csak lecsúszva a kö-
zépdöntőről, a 15. helyen 
zárta a versenyt.

A Masters SE formációs 
táncosai is remekeltek a baj-
nokságon, junior kategóriá-
ban kettős győzelemnek 
örülhettek! Junior kisformá-
ciós kategóriában 15 team 
csapott össze, ahol a Raké-
ták csapattagjai ismét bebi-
zonyították kiemelkedő te-
hetségüket, és újra magasba 
emelhették a legjobbnak 
járó kupát. Dolce Vita junior 

nagyformációnk, hosszú, ke-
mény munka után szintén 
felállhatott a dobogó legfelső 
fokára, ezzel biztosítva kva-
lifikációjukat az őszi világ-
bajnokságra!

Felnőtt kisformációs kate-
góriában az Escape csapata 
egy igen nívós mezőnyben a 
4. helyen zárhatta a napot. 
Ám az eredmények sorozata 
ezzel még nem ért véget, a 
vegyes nagyformáció tagjai 
is arany- és ezüstéremmel, 
valamint kupával a kezük-
ben térhettek haza: a Mili-
tans csapat tagjai végre or-
szágos győztesek lettek! 
Felnőtt nemzetközi nagyfor-
mációban a SolInvictus igen 
látványos kűrt adott elő, 
amit a pontozók az országos 
verseny legjobbjának ítéltek 
meg, a Szupergirls vegyes 
formáció pedig a 2. helyet 
szerezte meg.

 n SZALMA LILI

Országos bajnokok 
a Masters SE táncosai

Álmukban sem gondoltak ennyi 
aranyra

ÉRDI VSE–CSORNAI SE 1–0 (0–0)
Érdi VSE: Kertész – Ország, Honti, Csiszár, Pintér – Hege-
dűs (Korozmán 62. perc), Pallagi, Kónya – Kelemen, 
Palásthy (Skita 63. p.), Gyurácz (Balázsovics 76. p.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Csornai SE: Lőre – Babics (Hajdár 76. p.), Nagy, Füredi, Ser-
főző-Dávid, Czanik, Bognár, Litresics (Szabó 46. p.) – Kerék-
gyártó (Visy 76. p.), Császár
Vezetőedző: Hannich Péter

A második félidőben a cserék jól szálltak be, sikerült gólt szereznie a csapatnak

Röplabda

Az eddigi legjobb szezon!

A Delta RSE Érd mini csapata – a 
döntő alapján – hazánk hetedik 
legjobb együttese

Labdarúgás

Megérdemelt győzelem
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Mint a karikacsapás, úgy indult az ÉRD–DVSC-
TVP bronzcsata, hiszen Szabó Edina lányai csak 
1–1-nél nem vezettek a találkozón, leszámítva a 
kezdés utáni fél percet. A Dunaújvárosi Kohász 
KA kiejtésével óriási meglepetést okozó debre-
cenieknek ezúttal viszont sanszuk sem volt.

3–2-nél még úgy tűnt, visz-
sza is jöhetnek a meccsbe, de 
az eladott labdáikkal, bele-
menéseikkel csak saját ma-
guk ellen fordították a talál-
kozót, merthogy a gyors, le-
rohanós játékot egyébként is 

előszeretettel alkalmazó 
ÉRD negyed óra után már hat 
góllal, 11–5-re vezetett.

A tanácstalan Debrecent 
irányítója, Kudor Kitti tar-
totta valamennyire meccs-
ben, ám a feszültnek tűnő 

vendégek sorra hibázták el 
ziccereiket.

A szünetre a dinamikusan, 
ötletesen játszó ÉRD hétgólos, 
15–8-as előnnyel vonult, majd 
a térfélcsere után sem voltak 
arra utaló jelek, hogy a mecs-
cset kézben tartó hazaiak ke-
zéből kicsúszik az irányítás. 
Pláne, hogy talán legtöbbször 
Katarina Krpezs-Slezák ke-
zében landolt a labda, a máso-
dik félidő első négy hazai gól-
ját is ő lőtte.

A 43. percben meglett a 
közte tíz, sőt, nem sokkal ké-
sőbb a tizenegy is. Úgy tűnt, 
zsebben van a meccs, az 
utolsó negyedórában azon-
ban a Debrecen zsinórban 
hat gólt szerezve ötre ka-
paszkodott. Aztán Katarina 
Krpezs-Slezák előbb belőtte 
szezonbeli (bajnoki, Magyar 
Kupa, KEK) 266. majd 267. 
gólját.

Az utolsó két percet sajnos 
3–0-ra hozta le a Debrecen, 
amelyet az ÉRD végül 25–21-
re győzött le, így négygólos 
előnnyel lép pályára a május 

26-án, 18 órakor kezdődő haj-
dúsági visszavágón.

– Az első negyvenöt perc 
fantasztikus volt, utána mint-
ha elfáradtunk volna. A Deb-
recennek bejött a frissítés, de 
egyébként is úgy készültünk, 
hogy nagyon nehéz meccs 
lesz idegenben, szóval akár-
mennyivel nyertünk volna, 

ugyanolyan keményen oda 
kell raknunk magunkat, min-
denképp nyerni szeretnénk – 
tekintett vissza és már egy 
kicsit előre is Janurik Kinga. 
– Ha nem is tízzel, hanem egy-
gyel nyerünk Debrecenben, 
akkor is meglesz a bronz – 
fűzte hozzá a játékos.

n DOMONKOS BÁLINT

Kézilabda

Négygólos előnnyel utazik az ÉRD Debrecenbe

ÉRD–DVSC-TVP 25–21 (15–8)
Érd, 1400 néző. V: Hargitai, Markó.
ÉRD: JANURIK – Fekete B. 4, Klivinyi 2, A. Bulatovics, KISFA-
LUDY 3, M. González 3, KRPEZS-SLEZÁK 9 (5). Csere: 
Gridnyeva (kapus), Signaté 1, Szabó L. 2 (2), Gulyás, 
Havronyina, Barján, O. Vukcsevics 1. Edző: Szabó Edina.
DVSC: Lajtos – Kelemen É. 1, GARBUZ 7, KUDOR 4, B. Klikovac, 
Karnik 2, Varsányi 1. Csere: Horváth-Pásztor (kapus), 
Deszpotovics 3, Szilágyi, Siska, Sirián, Slakta, Marincsák 3 (1). 
Edző: Ton Tiselj

Katarina Krpezs-Slezák 267 gólnál tart ebben a szezonban

Birkózás

Veterán országos bajnokság

Május 15-én, vasárnap veterán birkózóink Dunaújvárosban, a 
Tusják János Emlékversenyen kötött- és szabadfogásban küzdöt-
tek az országos bajnoki helyezésekért. A dunaújvárosi sportcsar-
nok megtelt lelátóin az érdi szur-
kolók hét arany-, egy ezüst- és 
hat bronzérem mellett három 
negyedik és öt ötödik helynek le-
hettek szemtanúi. Györe István 
megnyerte a legjobb kötöttfo-
gású versenyzőnek járó különdí-
jat, veterán csapatunk pedig a 
pontverseny harmadik helyén 
végzett.

Váncza István Zágrábban, 
a 12 ország részvételével 
megrendezett „Croatia 
Open 2016” nemzetközi 
viadalon vett rész, ahol 54 
kg-ban bronzérmesként 
állhatott a dobogóra.
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Itt a helyed!

-targoncavezető/raktáros
-alkalmazott az önkiszolgáló osztályon
-pénztár host-hostess
-műszaki eladó
-friss osztályon eladó
-textil alkalmazott
-TFC csoportvezető (tartós fogyasztási cikk)

MI AZ AUCHANNÁL
a jövő kereskedőit keressük.

JELENTKEZZ HOZZÁNK,
ha szeretnél egy kereskedelmi
szakmát kitanulni, vagy ha már

van tapasztalatod, folyamatos
lehetőséget biztosítunk

megbízható, jó munkakörnyezetben,
akár részmunkaidőben is.

Munkát keresel?

Jelentkezz hozzánk, hogy együtt fejlődjünk!

fejlődési

AKIKET KERESÜNK:

Gyere el napján
09:00- 16:00 óráig tartó

Helyszín: 2040 Budaörs, Sport utca
2-4. Auchan áruház Tesztvilág
helysége.
Válaszolunk kérdéseidre,
találkozhatsz menedzsereinkkel,

megismerheted áruházunkat.
Hozd magaddal önéletrajzodat!

2016. 06. 01.

állásbörzénkre.
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Gazdikereső

Perec 2–3 hónap közötti kanocska. Puli keverék 
mama kölyke, feltehetően közepes termetűre nő. Já-
tékos, sok foglalkozást és nevelést igényel.

Terry kedves kutyus, eleinte kicsit félénk volt. Érden 
találták azonosító nélkül. Fiatal, 1 év körüli kan, kö-
zepes termetű, játékos, jóindulatú. Más kutyákkal 
problémamentes.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú állat végre biztos, szerető gaz-
dájára, új családra lel. Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon magának 
olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére 
újabb rászoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy cica hálájával, 
szeretetünket százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Perecet vagy Terryt, vegye fel a kapcsolatot az Alapítvány munka-
társaival. Telefon: 06-30-276-6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, Bankszám-
laszám: 10403136-49534949-49521015
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ESZTERGÁLYOS
KÉPZETTSÉGGEL
keresek álláskeresőket

újonnan létesültüzemünkbe.

Munkarend: 1műszak

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park

Cégesautóbusz indul:
Budapest Etele tér,
Volán autóbusz-pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd központ

Érdeklődni: 06-30-193-6342
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GÉPLAKATOS
KÉPZETTSÉGGEL
keresek álláskeresőket

újonnan létesültüzemünkbe.

Munkarend: 1–3műszak

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park

Cégesautóbusz indul:
Budapest Etele tér,
Volán autóbusz-pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd központ

Érdeklődni: 06-30-193-6342

CSOMAGOLÓKAT

36
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Feladat:Csomagolás, címkézés, szortírozás
Munkaidő:napi 8 óra, 2műszak
Kijutás: egyénileg
Jelentkezés:

job353@prohumanallas.hu e-mail címen
+36202528747

keresünk
AZONNALImunkakezdéssel a 22. kerületbe!
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden külön álló, bútorozott ház
(szoba, konyha, fürdőszoba)
maximum 2 felnőtt részére kia-
dó, 45eFt+rezsi. 30/98-39-919.

ALBÉRLET KERESÉS

Érden egyedülálló hölgy szoba
konyhás albérletet keres. Tele-
fon: 06-20/418-56-85.

ÁLLÁST KÍNÁL

BOLTVEZETŐ-HELYETTES
kollégát keresünk.

Feladataid:
• A bolti csapat irányítása, motiválása
• Értékesítési célok megvalósítása meghatározott értékesítési
tervek alapján
• Az üzlet napi operatív működésének irányítása, kapcsolódó
szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása
• Készlet kezelése
• A bolti arculatmegjelenések felügyelete
• Számlázás, megrendelés, bevételezés
• Ügyfelek kifogástalan kiszolgálásának biztosítása
Elvárásaink:
• Műszaki érdeklődés
• Középfokú kereskedelmi végzettség
• Kereskedelemben szerzett vezetői tapasztalat
• Értékesítésorientált vezetési és döntéshozatali képesség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Excel)
• Gyorsaság, hatékonyság, terhelhetőség
Előnyt jelent: SAP ismerete
Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem, felelősségtel-
jes pozíció, stabil cégháttér
Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát az
allas@euronics.hu e-mail címre várjuk „Boltvezető
Helyettes – Érd” jeligével.

Érdi
ÜZLETÜNKBE

35
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ÉrtÉkesítő, PÉnztáros
kollégát keresünk.

Feladataid:
• Műszaki cikkek és hozzájuk kapcsolódó szolgálta-
tások értékesítése
• Szaktanácsadás
• Pénztárgép pontos kezelése
• Számlák kiállítása
Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói számítógépes ismeret
• Vásárlóközpontú gondolkodásmód
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Előnyt jelent: SAP ismerete
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Felelősségteljes pozíció
• Stabil cégháttér
Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát
az allas@euronics.hu e-mail címre várjuk „Érté-
kesítő, Pénztáros – Érd” jeligével.

Érdi
ÜZLETÜNKBE
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Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres női
és férfi munkásokat. Munkába
járáshoz Érd központból buszt
biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 98 000 Ft/hó-tól.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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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.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi logisztikai központba
24/48-as szolgálatokba keresünk

vagyonőröket,
600Ft/óra nettó bérezéssel!
Jelentkeznimunkanapokon:

06-70-611-1718 telefonszámon
vagy r.land.sec@gmail.com címre

küldött önéletrajzzal lehet.
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Könyvelőiroda

főállású könyvelőt
keres. Önéletrajzot fizetési
igény megjelölésével a

konyveles0644@gmail.com
e-mail címre várjuk.
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Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni:06-20-490-6756 (H–P8–17).
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TELEK

710 nm-es, építési telek eladó Ér-
den (Parkváros). Közművek az
utcában, csatorna bekötve. Iá.:
4,6 millió. Tel.: 20/323-04-43.

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

Karbantartó munkatársat kere-
sünk érdi telephelyünkre első-
sorban udvari munkára, kaszá-
lásra, könnyű fizikai munkára.
Jelentkezni az
info@megawood.hu email cí-
men lehet.

Tesco herceghalmi logisztikába
12 órás váltott műszakba va-
gyonőröket keresek. Vagyonőri
igazolvány szükséges; a bér
nettó 700,-Ft/óra. Telefon: 06-
30/697-3975.

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

Otthon végezhető, figurák össze-
állítása, csomagolása, stb: 06-
90-603-906.

(http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/
min, 06-1/2228397, 06-20/
4963980)

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

Ipari tanulót villamosgép szerelő
szakmára felveszünk érdi mun-
kahelyre. Tel.: 06-30/390-61-63.

6 éve működő vállalkozásunkba
fiatal, kreatív óvoda pedagó-
gust felveszünk. 30/625-39-24.

AUTÓ/MOTOR

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

KONTÉNER

Autófelvásárlás készpénzfizetés-
sel, adás-vételivel, roncs autót
is, házhoz megyünk, bármikor.
06-30/253-22-48.

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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
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ADRés/vagy
vegyszerkezelői

végzettséggel rendelkező

ANYAGMOZGATÓT
keresek azonnali belépéssel,
újonnan létesült üzemünkbe.

Munkarend: 2műszak
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROX Ipari és
Kereskedelmi Kft.
Cégesautóbusz indul:
Budapest Etele tér,Volán
autóbusz-pályaudvar,Tárnok
vasútállomás, Érd központ
Érdeklődni: 06-30-193-6342

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

VÁLLALKOZÁS

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
52
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 34

18
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BÚTOR

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

59
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Színházak berendezésére vásáro-
lok kiemelt áron mindennemű
lakberendezési tárgyakat. Bú-
torokat, festményeket, órákat,
csillárokat, szőnyegeket, hang-
szereket, porcelánokat, könyve-
ket, ritkaságokat, hagyatéko-
kat. Kiszállás díjtalan. 0630/
419-2713

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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Koloniál szalongarnitúra, 10 da-
rabos, megkímélt, karbantar-
tott állapotban 590.000Ft áron
eladó. 06-20/485-5168.

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
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Kertépítés,
kertfenntartás, térburkolat,
automata öntöző telepítése,

termőföld.
23/366-154, 06-20/442-14-07
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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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Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól,
bevált módszerekkel, sok be-
széddel, alapos nyelvtannal,
bármely napszakban otthoná-
ban is. T: 06-20-9-255-288.

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.

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek lakásért/házért/tele-
kért kis épülettel. Telefon: 06-
20/629-09-16.

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

Kössön eltartási szerződést ve-
lem, ha gondtalan időskorra
vágyik. 06-20/502-64-54 Judit.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 35

34
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ÁLLÁST KERES

Eltartási szerződést kötnék refe-
renciával, ill. takarítást vállalok.
Telefon: 06-30/347-93-41.

CSALÁDI HÁZ

Családi ház eladó a Rába utcá-
ban. Telefon: 06-30/369-72-55.

LICO Kft. is looking for an

EnglishspEakingTEchnician:
Job Description:
– Product assembling
– Technical support

Basic Requirements:
– Fluent English knowledge
– Safe onMS Office, internet

Send CV and application letter to:
sales@lico.hu / iroda@lico.hu
Contact tel: +36 20 923 0266

LICO Hungária Kft. – Kisduna u. 3. Érd, H-2030
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MechanikaiMűszerészt
ésbetanítottMunkást

azonnali belépéssel felveszünk.

Jelentkezőket önéletrajzzal,
az elektro-optika kft.

érd, kaktusz u. 22. telefon: 23/520-077
7.30–16.00 óráig személyesen, vagy az

alpha24@t-online.hu e-mail címre várjuk.
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A 26. Érd Körbe városkerülő kerékpáros túra 
eredeti, április 24-ei „futamát” a zord, esős, szeles 
időjárás elhalasztotta, ami így utólag cseppet 
sem volt baj, hiszen május 22-én ragyogó napsü-
tésben indulhattunk útnak.

Ki ne tudná széles-e vá-
rosban, hogy Érd Körbe van? 
Már amikor a gyülekezőre 
indultunk, több kerékpáros 
átkiabált az utca egyik olda-
láról a másikra: „Hajrá Érd 
Körbe!” A főtéren pedig való-
ságos színkavalkád foga-
dott, a neonsárgától kezdve 

a legkülönfélébb színekben 
pompáztak a résztvevők, 
akik között az egészen fia-
taltól az idősebbekig min-
denkit megtaláltunk!

A résztvevők a szokások-
tól eltérően egy kisebb kerü-
lőt tettek a Szabadság tér 
felé – megkerülve az ott ta-

lálható Életfát –, hogy az 
Életfa csoport munkájára 
hívják fel a figyelmet, akik 
speciális nevelési igényű 
gyerekekkel foglalkoznak.

Az első métereken még a 
teljes mezőny együtt kereke-
zett, aztán előbb a hatvan 
kilométeres, országúti ke-
rékpárosok váltak le, majd a 
gátról visszafelé a tíz kilo-
méteresek fejezték be a vá-
roskerülést a Felső utca vé-
gén. A tizenöt és a harminc 
kilométert választók a Ve-
lencei–Zámori–Vadlúd utca 
útvonalon a Szent László té-
rig mentek együtt, itt a har-
mincasokkal a Szent István–
Lőcsei–Szovátai utat követ-
ve, egy kisebb pihenőt tartva 
jutottunk fel a felső-parkvá-
rosi napközis táborba. A tá-
bor pedig remek alkalom 
volt egy kisebb szusszanás-
ra és beszélgetésre a túrá-
ról.

Irány vissza, a Szövő utcá-
nál pedig jött a jutalom, a 
lejtmenetet. A Felsővölgyi–
Alsóvölgyi utcák után a Ku-
tyavárat érintve érkeztünk 

meg a Balatoni útra, ahol 
Csengeri Attilával, az Érd 
Körbe Egyesület elnökével, 
főszervezővel az elsőből a 
második sorba húzódva vál-
tottunk néhány szót. Akkor 
tudtuk meg, hogy több mint 
ezren választották ezt a ki-
váló eseményt vasárnapi 
programnak.

Bár a szervezés legalább 
annyira gördülékeny volt, 
mint a kerékpárok, a főszer-
vező azért megjegyezte, 

hogy ilyenkor sokkal nehe-
zebb felcsigázni az embere-
ket, hiszen akik már az ápri-
lisi túrára készültek, a ha-
lasztás miatt kissé elkámpi-
csorodtak.

Ennek ellenére, aki eljött, 
remek élményekkel, jó lelki-
állapotban tért haza, hisz a 
testmozgás mellett erre való 
az Érd Körbe. Lehet eső, le-
het hó (na jó, nem), ezt nem 
érdemes kihagyni!

n D.B.

Ezer bringás tekert vasárnap

Kétkerekű színkavalkád Érd körül

A szervezés legalább annyira gördülékeny volt, mint a kerékpárok

A résztvevők az Életfa csoport munkájára is felhívták a figyelmet
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