
„Az éneklés olyan alapvető szükséglet, mint az evés, ivás”
Interjú Stiblo Annával, a Lukin Zeneiskola igazgatójával n4–5. oldal
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A Nemzeti Összetartozás Napja
A trianoni békediktátum 96 évvel 

ezelőtti aláírására emlékezett a vá-
ros az 1936-os kutyavári emlékmű-
nél múlt szombaton. A város vezető-
it és országgyűlési képviselőjét, az 
önkormányzat, a pártok, intézmé-
nyek, civil szervezetek és iskolák 
képviselőit, valamint a megemléke-
ző lakosokat T. Mészáros András 
polgármester köszöntötte. Mint be-
szédében hangsúlyozta: „Összetar-
tozunk. Határtalanul. Az egyéni és 
közösségi fájdalom, amit érzünk, 
magyarságunk, magyar sorsunk 
része. Aki ezt nem érzi, önmagát re-
keszti ki ebből a közösségből, és 
semmit sem érez a magyarság 
iránt.” Pergel Antal történész pedig 
a békediktátum Európában példát-
lan voltát emelte ki: egy, a Kárpát-
medence földrajzi egységére épülő, 
ezer év során kialakult, jól működő 
politikai, gazdasági és kulturális 
egységet bomlasztottak szét.

Részletek a 6. oldalon

Agárdi Popstrand fél áron
Idén is ötven százalékos kedvezménnyel láto-
gathatják az Agárdi Popstrand koncertjeit az ér-
diek – erről állapodott meg múlt szerdán T. Mé-
száros András polgármester és Turbók János fő-
rendező.  n 7. oldal

Új ruhába öltözött szavak
Megnyíló idők címmel, az érdi önkormányzat támo-
gatásával jelent meg Baka Györgyi költő legújabb 
verseskötete. A poétát és könyvét Alexa Károly író, 
irodalomtörténész mutatta be az irodalomkedve-
lőknek.  n 8–9. oldal

Pedagógus napi kitüntetések
Városi ünnepségen köszöntötték Érd valamennyi 
oktatási és nevelési intézményének pedagógusait. 
A rendezvényen városi kitüntetések, szolgálati em-
lékérmek és miniszteri dicséretek átadására is sor 
került.  n 19. oldal

DR. VERES BEATRIX

Megnyitottam
fogászati rendelőmet

Budafokon!
1221 Bp., Anna utca 27.,

1. emelet 3.
Időpont egyeztetés:
+36 70/336-9555

www.ident ix .hu
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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 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18-19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

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

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

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

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

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

dR. HaVaSI MÁRTa (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

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

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
dR. aRadSZKI aNdRÁS (FIdESZ-KdNP)
 06/20-462-6714 
levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁRolY
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00-18.30, 
szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00,  
péntek 8.00-16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00,  
péntek 8.00-16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
www.erdivizmuvek.hu

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00-11.00 óráig előzetes beje-
lentkezés alapján. A kezelőirodák 
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00-
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek 
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00-11.00. Illeté-
kességi terület: Budapest Környéki 
Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

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

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilitacio@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

A városi közgyűlés nemrég elfogadta a gyer-
mekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló 
átfogó értékelést. A beszámolóból kiderül, a 
Gyermekjóléti Központ ügyfelei a társadalom 
legkülönfélébb rétegeiből érkeznek. Tavaly 161 új 
esetet vettek nyilvántartásba, 24-ben a gyermek 
önként kereste fel az intézményt.

A gyermekjóléti alapellá-
tás célja, hogy hozzájáruljon 
a gyermek testi, értelmi, ér-
zelmi és erkölcsi fejlődésé-
nek, jólétének, a családban 
történő nevelésének elősegí-
téséhez. Kiemelt feladata a 
veszélyeztetettség megelő-
zése, illetve a kialakult ve-
szélyeztetettség megszünte-
tése. Ugyanakkor megelőzi 
a gyermek családjából törté-
nő kiemelését. A cél az, hogy 
utóbbira csak nagyon indo-
kolt esetben kerüljön sor, hi-
szen a gyermek elsődleges 
érdeke, hogy lehetőség sze-
rint a saját családjában ne-
velkedjen.

Városunk Gyermekjóléti 
Központja stabil létszámmal 
látja el a mindennapi felada-
tokat. A szakmai ellátás ma-
gas színvonalú, az intéz-
mény munkatársai ismerik a 
családokat, néhányat már 
évek óta rendszeresen gon-
doznak. Emellett vannak 
olyan családok, amelyek 
csak átmenetileg küzdenek 
életvezetési problémákkal. 
A gyermekvédelmi feladato-
kat ellátó fiatal pályakezdők 
is megfelelő jártasságot sze-
reztek a krízishelyzetek ke-
zelésében, így az érdi köz-
pont 2015-ben is megfelelően 
ellátta feladatait. Nem kis 
örömükre ez év január else-
jétől egy teljesen újjáépített 
szolgáltató központba köl-
tözhettek. Az új, impozáns 
épületben a tárgyi feltételek 
is javultak.

A beszámoló rámutat: a 
Gyermekjóléti Központ ügy-
felei a társadalom legkülön-

félébb rétegeiből kerülnek 
hozzájuk. Szolgáltatásaikat 
minden érdi és diósdi, állan-
dó vagy ideiglenes lakcím-

mel rendelkező lakos igény-
be veheti. Jellemzően a hal-
mozottan hátrányos helyze-
tű családok, nagycsaládo-
sok, munkanélküliek és 
mélyszegénységben élők al-
kotják ügyfélkörük zömét. 
Az utóbbi időben azonban 
megnőtt a társadalmi közép-
osztályból jelentkező csalá-
dok előfordulása is. Érdekes 
viszont, hogy ez a társadal-
mi csoport jellemzően ügy-
védi háttérrel rendelkezik. A 
válófélben lévő szülők az 
egymással való megegye-
zéshez, a gyermekkel kap-
csolatos döntésekhez egyre 
inkább külső megerősítést, 
hatósági és intézményi se-
gítséget igényelnek. Ez a 
probléma azonban rendkí-
vül sok lelki támogatást, 
rendszeres és gyakori csa-
ládgondozást, figyelmet igé-

nyel a családgondozó részé-
ről is. Az ügyfelek egynegye-
de önként keresi fel az intéz-
ményt.

Esettípusok
Az értékelés szerint, a 

meglévők mellett, tavaly 161 
új eset került nyilvántartás-
ba, 24 esetben a gyermek ön-
ként kereste fel az intéz-
ményt. Gyermek és szülő 
közösen 32 esetben jelent 
meg, míg a más jelzőrend-

szeri tag által kezdeménye-
zett esetek száma 105 volt. 
A  jelzőrendszer tagjai ösz-
szességében 874 alkalom-
mal küldtek jelzést a Gyer-
mekjóléti Központnak. 
A gondozott családok között 
meghatározó számban, kö-
zel háromszáz gyermek 
anyagi, azaz megélhetési 
vagy lakhatással összefüg-
gő gondokkal került a gyer-
mekvédelem látószögébe. 
Ugyancsak magas számú a 
szülők vagy a család nem 
megfelelő életvitele miatt ki-
alakult problématípus, ami 
csaknem négyszáz gyerme-
ket érintett. Mindezek mel-
lett meglehetősen nagy 
számmal van jelen a gyer-
meknevelési probléma, illet-
ve a szülői elhanyagolás. Ez 
majdnem 250 gyermek ve-
szélyeztetettségét jelentette. 

Szaksegítséget igényelt még 
az óvodába, iskolába való 
beilleszkedési nehézség, 
magatartás- és teljesítmény-
zavar, ami 251 apróságnál 
fordult elő. Sajnos, a csalá-
don belüli – fizikai, szexuá-
lis vagy lelki – bántalmazást 
is meg kell említeni, tavaly 
ugyanis 57 gyermeknél for-
dult elő. Családi konfliktus 
okán pedig 52 gyermek szo-
rult a szakemberek segítsé-
gére. Szintén figyelemre 

méltó a szenvedélybetegség 
miatt kialakult problématí-
pus, ami – közvetve vagy 
közvetlenül – mintegy het-
ven gyermeket érintett. Leg-
kisebb számban a fogyaté-
kosságban és retardációban 
voltak érintettek városunk 
legkisebbjei. Ilyet nyolc eset-
ben jegyeztek.

Készenléti ügyelet
A készenléti ügyelet segít-

ségére egy híján száz eset-
ben volt szükség. Ezt a szol-
gálatot a családgondozók a 
heti munkaidő letelte után, 
pénteken 12 órától hétfő reg-
gel 8 óráig látják el a 06-20-
231-85-61-es telefonszámon. 
Ebben az időszakban „éjjel-
nappal” lehet jelezni a prob-
lémákat és az ügyelő legjobb 
tudása szerint segíti a felme-
rülő kérdéssel, kéréssel hoz-

zá forduló klienst. Az ügye-
letes szükség szerint azon-
nali segítséget vagy tájékoz-
tatást nyújt.

A beérkező jelzések zöme 
az elvált szülők gyermekük-
kel való kapcsolattartását 
érintette. Mások arról ér-
deklődtek, hogyan vehetnek 
igénybe élelmiszersegélyt 
vagy egyéb támogatásokat. 
Többeknek azonnali tüzelő-
re volt szükségük, de sokan 
jelentkeztek felhalmozott 
tartozásaik miatti lakhatási 
problémákkal is, sőt voltak, 
akik azonnali otthont bizto-
sító segítséget kértek. Elő-
fordult, hogy a szülők vagy 
élettársak a gyermek szeme 
előtt követtek el családon be-
lüli erőszakot. Szökésben 
lévő, illetve megkerült gyer-
mek elhelyezésében pedig 
olykor a rendőrség ügyelete-
se kért segítséget a gyer-
mekvédelem munkatársaitól 
– olvastuk többek között a 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló értékelés-
ben.

Az utóbbi időben nagy 
nyilvánosságot kapott, két 
meglehetősen megrázó, kis-
gyermekeket halálra éhezte-
tő eset ismeretében azt kér-
deztük, megelőzhetők-e ezek 
a tragédiák? Bereiné Petrik 
Mária, a Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője elmondta: ki-
zárólag a jelzőrendszer tag-
jainak jól összehangolt mun-
kájával, kiváló együttműkö-
désével lehetséges idejében 
észlelni a gyermek családon 
belüli veszélyeztetettségét. 
Ehhez azonban az kell, hogy 
valamennyi szakember meg-
felelően ellássa a saját fel-
adatát, s ha bármilyen rend-
ellenességet észlel, minden-
képpen jeleznie kell a gyer-
mekvédelem munkatársai-
nak.

Városunkban a gyermek-
védelemmel érintett szakem-
berek között kiváló az 
együttműködés, évente több-
ször tartanak konzultáció-
kat, s mivel ismerik egy-
mást, így a problémákra 
utaló jelzések is idejében 
célba érnek.

n BÁlINT EdIT

Nevelési problémák és szülői elhanyagolás

Figyeljünk gyermekeinkre!

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni

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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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

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
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Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól
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Orvosnak készült, gépészeti részletszerkesztő 
végzettséget szerzett, felnőtt hölgy volt, amikor 
úgy döntött: az éneklést választja hivatásául. Azt 
vallja, hogy az éneklés olyan alapvető emberi 
szükséglet, mint az evés, ivás.

n ÁdÁm Katalin

– Családi hagyomány Ön-
nél a zene szeretete?

– A szüleim semmilyen 
hangszeren nem játszottak, 
apai nagymamám viszont, 
aki Szentetornyán a falu ta-
nító nénije volt, nagyon szé-
pen énekelt és kiválóan ját-
szott hegedűn és cimbalmon. 
Nyáron mi utaztunk hozzá, 
év közben pedig ő látogatott 
el hozzánk Budapestre, 
öcsémmel és velem sokat 
foglalkozott. Tőle örökölhet-
tem a zenei tehetségemet, 
bár én nem hegedültem, ha-
nem zongoráztam. A XI. ke-
rületi zeneiskola Mezőkö-
vesd utcai általános iskolába 
kihelyezett tagozatán ez volt 
az egyetlen választható 
hangszer, amelyre negyedi-
kes koromban iratkoztam 
be.

– Manapság ez kicsit késő-
inek tűnik…

– Akkoriban még más volt 
az oktatási rendszer. Való-
színű, hogy a képességeim, 
adottságaim felmérésénél 
úgy látták, érdemes ilyen 
„későn” is felvenni engem – 
ezt igazolta, hogy az eltelt 
évek alatt az átlagosnál job-
ban haladtam. A kiváló zene-
szerző, Károlyi Pál tanított 
akkoriban ott zongorát és 
kötelező elméleti tárgyként 
szolfézst. A zongora tanulá-
sát a gimnáziumba kerülve 
abbahag ytam, azonban 
énektanárként nagy hasznát 
veszem e tanulmányoknak.

– Már iskolásként zenei pá-
lyára készült?

– Nem, orvos szerettem 
volna lenni. A Kaffka Margit 
gimnáziumba jártam, latin–
műszaki rajz szakos osztály-

ba, persze a latin miatt. 
Hogy miért párosították ezt 
a műszaki rajzzal, azt nem 
tudom, de ez utóbbiból is 
megpróbáltam kihozni a leg-
többet: érettségi után elvé-
geztem egy gépészeti rész-
letszerkesztői képzést, úgy-
hogy ilyen végzettségem is 
van.

– És hogyan lett az orvos-
nak készülő, gépészeti rész-
letszerkesztő végzettségű fi-
atal lányból énektanár?

– Végzős évemet töltöttem 
a gimnáziumban, amikor el-
kezdtem éneket tanulni. Ko-
rábban is mondták a tanára-
im, hogy jó hangom van, ér-
demes lenne ezzel foglalkoz-
nom, de csak ekkor támadt 
fel újra az érdeklődésem a 
zene iránt. Magánénekesi ta-
nulmányaimat a 22. kerületi 
zeneiskolában kezdtem, 
majd a 14. kerületi zeneisko-
lában folytattam. Mivel tud-
tam, hogy az orvosi egyete-
men teljes erőbedobással 
kellene tanulnom, a zenéről 
viszont akkor már nem akar-
tam lemondani, úgy döntöt-
tem, ezen a pályán indulok 
el. Felvételizem a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolába, és sikerült a 
második évfolyamra beke-
rülnöm. A kiváló és híres ze-
nepedagógusnál, Sík Olgá-
nál tanultam. Két év alatt el-
végeztem a négy év anyagát, 
leérettségiztem a szakmai 
tárgyakból, és felvettek a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola budapesti zeneta-
nárképző tagozatára. A főis-
kola alatt megházasodtam: 
első férjem is zenész volt, ki-
váló hegedűtanár. Diploma 
után a II. kerületi zeneisko-
lában kezdtem tanítani, az-
tán egy-két év után megszü-
letett a fiam, majd a lányom. 
A 22. kerületi zeneiskolába 

hívtak magán-énektanár-
nak. Örömmel mentem visz-
sza oda, ahol tanulóként is-
mertek korábban. Mivel a 
zenetanár munkája akkor 
kezdődik, amikor a gyere-
kek kijönnek a közismereti 
iskolából, szerencsés vol-
tam, hogy a nagyszülőkkel 
éltünk együtt, volt nagyma-
ma, akire rá tudtam bízni 
délutánonként a gyerekeket.

– Ők is zenészek? 

– A fiam hegedült, a lá-
nyom zongorázni és dobolni 
tanult, de egyiküknek sem 
ez a hivatása. Ez elég jellem-
ző a zenészcsaládokban: a 
gyerekek látják, milyen ne-
hézségei vannak ennek a pá-
lyának, és ha szívesen is ze-
nélnek, hivatásul nem ezt 
választják. A kisunokám is 
szereti a zenét, szépen éne-
kel, hozzánk jár a zeneóvo-
dába.

– Hogyan került Érdre? 

– Az érdi zeneiskola veze-
tői posztját megpályáztam, 
sikerrel. Akkor is, ma is 
megtiszteltetésnek érzem, 
hogy engem, a „külsőst” vá-
lasztottak. Rendkívül sze-
rencsés vagyok, hogy ide 
kerülhettem, hiszen már ak-
kor is tudtam, hogy magas 
színvonalú, igényes szakmai 
munka folyik az iskolában. A 
tanári közösség szeretetteli 
várakozással fogadott, jó 
szándékú támogatásukkal 
sikerült hamar beilleszked-
nem az összeszokott közös-
ségbe. Köszönettel tartozom 
nekik ezért.

– Ennek közel tíz éve, hi-
szen a 2006/2007-es tanév-
ben kezdte irányítani az in-
tézményt. Hogy érzi, mi min-
den változott a zeneiskolá-
ban, illetve az életében ez idő 
alatt?

– Az iskola életében jelen-
tős változásokat hozott a tíz 
év: 2011-ben megváltoztak 
az alapfokú művészeti isko-
lák közel harminc éve hasz-
nált tantervei. Megérett az 

idő a korszerűsítésre, hiszen 
a zenepedagógiában nagyon 
sok változás történt három 
évtized alatt. A következő 
nagy változást a közoktatás 
átalakítása jelentette, 2013-
ban. Az új fenntartót képvi-
selő tankerülettel már a kez-
detekben jó kapcsolatunk 
volt, így az átmeneti idősza-
kot szakmai tevékenysé-
günk nem sínylette meg. Úgy 
érezzük, hogy az önkor-
mányzat továbbra is odafi-
gyel az oktatási intézmé-
nyekre, a mi iskolánkra is. 
Diákjaink rendszeresen fel-
lépnek a különféle városi 
rendezvényeken, és jó érzés, 
hogy továbbra is számítanak 
ránk. 2013-ban regisztrált 
tehetségpont lettünk, 2015-
től pedig két lépcsővel feljebb 
lépve, akkreditált kiváló te-
hetségpontként dolgozha-
tunk. Munkánk elismerése-
ként a kuratórium döntése 
alapján bekerültünk az Érdi 
Értéktárba, Érdikum let-
tünk ez év januárjában.

– És ha a zeneiskola elmúlt 
ötven évére tekintünk vissza, 
mi a legjelentősebb változás? 

– Annak idején Pest megye 
legnagyobb művészeti isko-

lája voltunk, hétszáz tanuló-
val, nagy tanári létszámmal. 
Számtalan településen jelen 
voltunk. A művészeti iskolák 
1970-es években végbemenő 
decentralizációját követően 
Érdre korlátozódott a tevé-
kenységünk, viszont a vá-
roson belül több telephelyet 
is létesítettünk. Én már így 
vettem át az intézményt. Né-
mely településeinken megfi-
gyelhető az a tendencia, 
hogy kevesebb gyerek jár 
zeneiskolába, ezért siker-
ként könyvelhetem el, hogy 
telephelyeink száma nem 
csökkent, és a tanulólétszám 
is állandónak mondható. 

– Ennek mi lehet az oka? 

– A gyerekek a szabadide-
jüket fordítják zenetanulás-
ra. Mivel az általános iskolá-
ban egyre nagyobb a köve-
telmény, délutánra már fá-
radtak, egyre kevésbé ter-
helhetők, időben és psziché-
sen egyaránt. Pedig a gyere-
kek nagyon sokat kaphatnak 
a zenétől: játék közben oldó-
dik a szorongás, eltűnnek a 
gondok, nemcsak zenei ké-
pességeik, hanem más, alap-
vető emberi személyiségje-
gyeik is fejlődnek a zenélés 

hatására. Elmondhatjuk, 
hogy komplex személyiség-
fejlesztés folyik minden mű-
vészeti iskolában. Sok szülő 
azért is járatja hozzánk a 
gyerekét, mert látja, milyen 
jót tesznek neki az órák. A 
zenetanulás akkor is nagyon 
jó dolog, ha valakiből nem 
lesz művész: bizonyított 
tény, hogy azok, akik valaha 
zenét tanultak, felnőttként 
sok mindent másképp érté-
kelnek az életükben. Isko-
lánkba járnak autista és fo-
gyatékkal élő gyerekek is, 
akik ezeken az órákon ki 
tudnak teljesedni. A szemé-
lyiség fejlődése mellett nem 
szabad elfelejteni azt sem, 
hogy tanítványaink az álta-
lános műveltség részeként 
fejlett zenei kultúrára tesz-
nek szert nálunk.

– Vannak-e olyan tanítvá-
nyai, akikre szívesen emlék-
szik vissza?

– Általában átlagos képes-
ségű diákokat tanítunk. 
Nagy öröm egy-egy különle-
ges képességű, szorgalmas 
tanítvány, akit a zenei pálya 
felé irányíthatunk Ha egy 
ilyen tanítványunk van a pá-
lyafutásunk alatt, már meg-
érte. Nagyon szerencsés va-
gyok, mert ezt többször is 
megtapasztalhattam. Nem 
szeretnék kihagyni senkit, 
ezért elég annyit említenem, 
hogy vannak volt tanítvá-
nyaim zenetanárok, opera-
énekesek, egyetemi tanárok 
között. Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy olyan alapo-
kat tudtam adni nekik, ame-
lyekkel engem is túlszár-
nyalva tudják befutni a pá-
lyájukat. És természetesen 

büszke vagyok mindazokra, 
akik a kórusaimban énekel-
nek.

– Három kórust is vezet. 
Hogyan alakult ki életében 
ez a szerelem?

– A 22. kerületi zeneiskolá-
ban kezdtem el énekelni egy 
akkor alakuló ifjúsági női 
karban. Több mint huszonöt 
évig voltam tagja a Budafoki 
Kamarakórusnak, előbb 
énekesként, szólistaként, 
majd hangképző tanárként. 
Az ország egyik legjobb női 
karává fejlődtünk, rengeteg 
fellépésünk volt. Hazai és 
külföldi kórusversenyekről 
térünk haza díjakkal, szá-
mos hangfelvétel készült az 
együttessel a rádióban, CD-
felvételeken is hallható az 
együttes. Két férfikarban is 
dolgoztam hangképző tanár-
ként, a Budafoki Munkásdal-
körben és a Magyar Kábel 
Művek Férfikarában. Ez 
utóbbi, akkor már több évti-
zedes múltra visszatekintő 
kórus néhány év múlva kar-
nagynak is felkért.

– Nem volt nehéz egy férfi-
kart vezetni?

– Odaállni egy nőnek har-
minc férfi elé, és megmonda-
ni, mit hogy kell, nem olyan 
egyszerű. Ugyanakkor ha 
kellő szakmai alapja van an-
nak, amit kér az ember, jön-
nek az eredmények, egyre 
szebbek a szereplések, nem 
kérdés, elfogadjuk-e azt, aki 
minket vezet. A kezdeti is-
merkedési időszak után még 
előnyömre is vált, hogy nő 
vagyok. Sajnos, ez a kórus, 
amely két éve ünnepelte a 80. 

évét, utánpótlás híján odáig 
jutott, hogy ha nem jönnek új 
jelentkezők, be kell fejez-
nünk a szakmai munkánkat. 
Ez nagy fájdalom.

– Vezet azonban egy olyan 
kórust is, amelyet nemhogy 
a feloszlás fenyeget, hanem 
egyre népszerűbb.

– Igen, a Rozmaring Né-
met Nemzetiségi Kórust. 
2011-ben keresett meg a kó-
rus küldöttsége, hogy vállal-
jam el a vezetésüket. Édes-
anyám révén vannak német 
gyökereim, de egyikünk sem 
beszéli már a nyelvet, ennek 

ellenére vállaltam az együt-
test. Örömmel tölt el, hogy 
egyre terjed a hírünk, jön-
nek új kórustagok, hívnak 
minket fellépésekre, és a 
Landesrat Német Zenekarok 
és Énekkarok Országos Szö-
vetségének minősítőjén két-
szer is kitüntetéses arany 
minősítést kaptunk. A zene-
iskolában sem tudok kórus 
nélkül lenni, ezért minden év 
karácsonyára a tanárokból 
szervezett alkalmi kórussal 
fellépünk a Lukin karácso-
nyi koncertjén. Tanévzáró 

kirándulásainkon eljutunk 
egy-egy szép templomba, 
ahol szintén énekelünk 
egyet. A karvezetés nagyon 
fontos része az életemnek, 
ahogy a kórustagoknak is az 
éneklés. Nem véletlenül: az 
éneklés olyan alapvető em-
beri szükséglet, mint az 
evés, ivás. Már az ősember is 
dudorászott munka közben. 
Kórusban azért jó énekelni, 
mert a közösség zenei ereje 
felszabadít, az sem számít, 
kinek milyen a hangja – kó-
rusban biztos jobban teljesít 
majd. Nem véletlen, hogy a 
kórusaimba nem felvételiz-
tetek, az jön, aki akar. Aki 

úgy érzi, nem bírja, lemor-
zsolódik magától, aki pedig 
marad, azt nemcsak a közös 
éneklés öröme, hanem a 
színpadi fellépés katarzisa 
is itt tartja.

– Van valami, ami, úgy 
érzi, kimaradt az életéből, 
pályájából?

– Az életemben 10 éves ko-
rom óta jelen van a zene. 
Négy évtizede vagyok a ze-
nei pályán, és ez idő alatt 
megvalósítottam, amit elter-

veztem: kiteljesedhettem 
pedagógusként, hiszen ak-
kor is örömet okoz a tanítás, 
ha kiemelkedő tehetséggel 
foglalkozhatok, és akkor is, 
ha a kihívást jelentő, kicsit 
gyengébb képességű tanulót 
tanítom. Zenepedagógiai tu-
dásom tovább él ezt a hiva-
tást választó tanítványaim-
ban. Énekes szólistaként is 
megvalósítottam, amit sze-
rettem volna: Jénában ora-
tóriumfesztiválon főszere-
pet énekelhettem, nemzet-
közi versenyeken léphettem 
fel szólistaként, lemezfelvé-
telek örökítik meg a produk-
cióimat. A zeneirodalom 
nagyszerű műveit énekel-
hettem részben vagy egé-
szében. Büszke vagyok 
arra, hogy az Érdi Kamara-
zenekartól a mai napig ka-
pok felkéréseket, részese 
lehettem oratórikus produk-
ciók mellett immár hagyo-
mányosnak nevezhető újévi 
koncerteknek is. Amit a pá-
lyától megkaphattam, azt 
meg is kaptam, és a mai na-
pig örömet okoz az éneklés. 
Én egy elégedett zenészem-
ber vagyok.

– Az idei pedagógusnapon 
miniszteri elismeréssel tün-
tették ki. Hogyan esett ez a 
dicséret?

– Két éve voltam a pályán, 
mikor az akkori igazgatóm 
felterjesztett miniszteri ki-
tüntetésre, amit meg is kap-
tam. Most pedig, pályám vé-
gén, szintén megkaptam. Ez 
a két dicséret nagyon szépen 
keretezi a zenei pályámat: 
elismerték a biztató indu-
lást, és most az életpályámat 
is. Ez nekem nagyon jólesik.

Beszélgetés Stiblo Annával, a Lukin Zeneiskola igazgatójával

A közösség zenei ereje felszabadít

Egy elégedett zenészember
A Rozmaring Német Nemzetiségi Kórust 2011 óta vezeti
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Az idei Év Családja Díjat az 
ötgyermekes Kardos család 
kapta. Az édesapa, Kardos 
Botond Szabolcs okleveles 
villamosmérnök, jelenleg 
szoftverfejlesztőként dolgo-
zik. Számára a családja a leg-
fontosabb az életben. Az édes-
anya, Kardosné Gyurkó Ka
talin évekig vezette az Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületét, a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének 
előbb főtitkára volt, majd idén 
áprilisban elnökévé választot-
ták. Munkájáért 2014-ben Ma-
gyar Arany Érdemkereszt ál-
lami kitüntetésben részesült. 
Öt gyermekük közül a legidő-
sebb a 14 és fél éves Bende

gúz, majd a 13 éves Luca kö-
vetkezik, Benedek 11 éves, 
míg a kicsi ikrek egyévesek.

– Csodálatos érzés nagy 
családban élni – nyilatkozta a 
díj átvételét követően Kardos-
né Gyurkó Katalin. Hozzátet-
te: összetartoznak, tudják, 
hogy mindig számíthatnak 
egymásra. Az édesapa szeré-
nyen csak annyit mondott, 
hogy mivel napközben dolgo-
zik, ő leginkább az anyagi 
hátteret biztosítja a család-
nak. A Kardos házaspár 
egyetértett abban, hogy a vá-
rosi kitüntetés felelősséget je-
lent számukra, amit a jövőben 
is meg kell szolgálniuk.

n ÁBRaHÁM

A város közgyűlése az Érd 
Közbiztonságáért és Tűzbiz-
tonságáért Díjat Zolta Tibor 
tűzoltó századosnak adomá-
nyozta. A Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség készenléti állo-
mánya „C” szolgálati cso-
portjának szolgálatparancs-
noka 2007 óta látja el ezt a 
felelősségteljes feladatot. 
Munkája során mindig kima-
gaslóan helytállt, számos al-
kalommal vett részt rendkí-
vüli ár- és belvízi védekezés-
ben a Tisza és a Duna folyó-
kon. 2010-ben a tragikus vö-
rösiszap-katasztrófa sújtotta 
Devecser és Kolontár terüle-
tén több napon át dolgozott a 

mentésben. 2015-ben pedig a 
két héten át tartó viharos idő-
járás megkövetelte munkála-
tokban segítette a tömeges 
károk felszámolását, enyhí-
tését. Zolta Tibor a HUNOR 
hivatásos mentőszervezet 
munkájában is részt vesz, va-
lamint az Országos Mentő-
szolgálatnál is teljesít szolgá-
latot mentőápolóként. Szak-
mai és egészségügyi ismere-
tek terén folyamatosan képzi 
magát. Számos esetben vál-
lal pluszfeladatokat amellett, 
hogy szolgálati kötelmeit ma-
gas szinten látja el. Zolta Ti-
bor T. Mészáros András pol-
gármestertől vette át a ran-
gos városi kitüntetést.

n B.E.

A trianoni békediktátum 96 évvel ezelőtti alá-
írására emlékezett a város az 1936-os kutyavári 
emlékműnél múlt szombaton.

A város vezetőit és ország-
gyűlési képviselőjét, az ön-
kormányzat, a pártok, intéz-
mények, civil szervezetek és 
iskolák képviselőit, valamint 
a megemlékező lakosokat T. 
Mészáros András polgármes-
ter köszöntötte (beszédét lásd 
keretes írásunkban).

Pergel Antal tör-
ténész a békediktá-
tum Európában pél-
dátlan voltát emelte 
ki: mint mondta, egy, 
a Kárpát-medence 
földrajzi egységére 
épülő, ezer év során 
kialakult, jól műkö-
dő politikai, gazda-
sági és kulturális 
egységet bomlasz-
tottak szét, olyan 
egységet, amely év-
századokig védte a 
keresztény Európát 
az idegen támadásokkal 
szemben. Pergel Antal azt is 
kiemelte: a trianoni békedik-
tátum miatt nemcsak Ma-
gyarország veszítette el két-
harmad részét és jutott ki-
sebbségi lét minden harma-
dik magyarnak, hanem a ko-
rábban elnyomásra panasz-
kodó magyarországi nemze-

tiségek is megtapasztalhat-
ták Erdély és Románia egye-
sülése, illetve a csehszlovák 
és jugoszláv állam létrehozá-
sa után, hogy rosszabbra for-
dult az életük.

– Mit érezhettek akkor 
azok a magyarok, akik egyik 
napról a másikra vesztették el 

hazájukat, lettek román, 
csehszlovák, jugoszláv állam-
polgárok, akiknek elvették 
vagyonát, iskoláit, korlátoz-
ták vagy tiltották anyanyel-
vük használatát, annak érde-
kében, hogy elveszítsék nem-
zeti hovatartozásukat? És mit 
tehettek ez idő alatt a magya-
rok? Dolgoztak és hittek: hit-

ték, hogy sor kerülhet a béke-
szerződés revíziójára. Sajnos, 
nem így történt – jegyezte 
meg Pergel Antal, aki kitért a 
második világháborút lezáró 
párizsi békeszerződésre is, 
amely további három színma-
gyar települést juttatott Cseh-
szlovákiának, majd ezzel zár-
ta szavait: a magyarok tűrtek, 
dolgoztak és hittek, és hiszik 
még ma is, hogy a határon túli 
magyarok valamikor nem-
csak szülőföldjüknek, hanem 

hazájuknak is te-
kinthetik az általuk 
lakott területeket.

Az ünnepi megem-
lékezésen közremű-
ködött a Szirmok Női 
Kar, illetve a Vörös-
marty gimnázium 
diákjai. A résztve-
vők a Vitéz Mikecz 
Kálmán Honvéd és 
Huszár Hagyomány-
őrző Egyesület tag-
jainak tiszteletadá-
sa mellett elhelyez-
ték koszorúikat, vi-

rágaikat az emlékmű talap-
zatánál, majd közösen eléne-
kelték a székely himnuszt, 
ezzel zárult Érden a nemzeti 
összetartozás napja. 

A trianoni békeszerződés 
évfordulójára emlékező, júni-
us 4-ei emléknapot 2010. má-
jus 31-én iktatta törvénybe az 
Országgyűlés. n Á. K.

Idén is ötvenszázalé-
kos kedvezménnyel 
látogathatják az Agárdi 
Popstrand koncertjeit 
az érdiek – erről állapo-
dott meg múlt szerdán 
T. Mészáros András 
polgármester és Turbók 
János főrendező.

A negyvenedik évadját ün-
neplő Popstrandot tíz eszten-
deje látogathatják fél áron az 
érdiek. Mint Turbók János el-
mondta, sok önkormányzattal 
kötött hasonló megállapodást, 
de egyik sem biztosít lakosai-
nak 50 százalék kedvezményt, 
mint Érd teszi.

– Újbudáról és Érdről jön-
nek a legtöbben azon települé-
sek közül, amelyekkel szerző-
dést kötöttünk, és az a tapasz-
talat, hogy nagyon örülnek a 
lehetőségnek – tette hozzá a 
főszervező, aki kérdésünkre 
elmondta: a jegyárak nem nö-
vekedtek tavaly óta, a legdrá-
gább az Omega koncertje lesz, 
ami ötezer forintba kerül 
majd – illetve érdieknek en-
nek a fele, azaz 2500 forint.

– Ezért az összegért kivá-
ló hangzást és látványt kap 
a közönség – hangsúlyozta 
Turbók János.

A belépés feltételei nem 
változtak tavaly óta: a ked-
vezmény igénybevételéhez 
lakcímkártya felmutatásá-
val kell igazolni az érdi ille-
tőséget. A fogyatékkal élők 
és egy-egy kísérőjük idén is 
ingyen tekinthetik meg a 
koncerteket.

A Popstrand idén július 
2-án kezdődik, Mobilmánia, 
Vikidál és Republic koncert-
tel, és augusztus 20-án az 
LGT koncertjével fejeződik 
be. A zöld környezetben, a tó 
közelében felállított nagy-
színpadon szombatonként 
olyan együttesek lépnek fel, 
mint az Edda, az Irigy Hón-
aljmirigy, a Magna Cum La-
ude, a Neoton, az Omega, a 
Piramis, az R-Go és a Skor-
pió, illetve Bereczki Zoltán, 
Demjén Ferenc, Kasza Tibi, 
Király Viktor, Rácz Gergő, 
Rakonczai Viktor és Vas
tag Csaba. Péntekenként, 
illetve a koncertek után víz-
parti táncpartival is várják 
a látogatókat.

n ÁdÁM KaTalIN

A Modern Városok program 
részeként jövőre teljesen meg-
újul a Kós Károly Szakképző 
Iskola. A fejlesztés által lehető-
ség volna a városközponti sé-
tány folytatására úgy, hogy az 
iskolai élet végre méltó módon 
bekapcsolódna a város centru-
mába.

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése ezért rendkívüli ülé-
sen határozott arról, hogy az 
Ercsi úton ingatlant kíván vá-
sárolni.

Tavasszal mutatta be T. Mé
száros András polgármester 
a megújuló Kós Károly Szak-

képző Iskola terveit. A szak-
képzési centrumként is műkö-
dő intézmény nemcsak az érdi 
és a szomszédos település fia-
taljainak, hanem az egész já-
rásban élő diákoknak jelente-
ne egy szakmai bázist, ami 
Pest megyében is példaértékű 
volna.

A beruházás során folytat-
nák a városközponti Pelikán 
sétányt. A tervek szerint a 
Főtértől egészen az Érd Aré-
náig kiépítenék a gyalogos 
és kerékpáros utat, ehhez 
azonban meg kell vásárolnia 
az önkormányzatnak az Er-

csi út 4. szám alatti ingat-
lant.

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése június 1-jén rendkívüli 
ülést tartott, ahol a képviselők 
egyhangúlag döntöttek arról, 
hogy az értékbecslési szakvé-
lemény alapján 29,8 millió fo-
rint értékben vételi ajánlatot 
tesznek a tulajdonosnak.

A képviselő-testület arról is 
döntött, hogy amennyiben a 
tulajdonos a felajánlott vétel-
árat nem fogadja el, az ingat-
lan kisajátításának kezdemé-
nyezését indítványozza a vá-
ros. n BNYH

Háztartási gépek 
cseréje

2016. július 4-étől újabb 
500 millió forintos keretösz-
szeggel vissza nem téríten-
dő támogatást biztosít a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium háztartási nagygé-
pek (hűtő- és fa gyasz tó be-
ren de zé sek) cseréjéhez. A 
pályázati folyamatban 
előnyt élveznek az energia-
takarékos készülékek be-
szerzését tervező nagycsa-
ládosok és nyugdíjasok.

A háztartási nagygépek 
cseréje alprogram újranyi-
tásának célja, hogy csök-
kentse a nyugdíjasokat és 
nagycsaládosokat terhelő 
kiadásokat, akik 2016 júliu-
sától adhatják be pályázatu-
kat személyenként és laká-
sonként legfeljebb egy ház-
tartási nagygép cseréjére, 
ha korábban nem cseréltek 
háztartási gépet a pályázat 
keretében.

A vissza nem térítendő 
támogatás mértéke az új 
hűtőgép vagy fagyasztógép 
vételárának 50 százaléka, 
azzal a kitétellel, hogy a tá-
mogatás összege A+ ener-
giaosztályú készülék vá-
lasztása esetén maximum 
25 000 forint, A++ energia-
osztály esetén 35 000 forint, 
míg A+++ energiaosztá-
lyú háztartási nagygép ese-
tén maximum 45 000 forint. 
Az ügyfélkapus regisztrá-
cióval rendelkező nyugdíja-
sok és nagycsaládosok a 
pályázati portálon keresz-
tül, elektronikus úton nyújt-
hatják be támogatási kérel-
meiket 2016. július 4-jétől a 
rendelkezésre álló forrás 
kimerüléséig. A pályázati 
útmutató megtekinthető a 
www.kormany.hu, illetve a 
https://hgcs-2016.nfsi.hu/ 
oldalon.

Családi házak 
felújítása

A beérkezett lakossági és 
szakmai észrevételek alap-
ján módosul az Otthon Mele-
ge Program családi házak 
energetikai korszerűsítésé-
re és felújítására meghirde-
tett, 5 milliárd forint keret-
összegű alprogramjának 
Pályázati Útmutatója.

Támogatás továbbra is az 
elszámolható költségek 40–
45–50–55 százalékára igé-
nyelhető a megvalósítandó 
fejlesztés összetettségétől 
függően, ezzel ösztönözve 
az épületek komplex fejlesz-
tését. Az elszámolható költ-
ségek 45 százaléka, legfel-
jebb 1,5 millió forint eddig 
abban az esetben volt igé-
nyelhető, ha a pályázó egy 
energiahatékonysági fej-
lesztés mellett legalább egy 
megújuló energiát hasznosí-
tó rendszert is kiépít. A mó-
dosítás szerint akkor is jár a 
támogatás, ha a támogatott 
beruházásban kettő vagy 
több energiahatékonysági 
fejlesztést valósítanak meg 
megújuló energiát hasznosí-
tó rendszer kiépítése nélkül. 
A pályázók segítése érdeké-
ben egyszerűbbé váltak a 
szükséges csatolandó mel-
lékletek és az elszámolás-
hoz szükséges dokumentu-
mok. A módosított Pályázati 
Útmutató elérhető a www.
kormany.hu és a https://
csaladihaz2016.nfsi.hu/ ol-
dalon.

A támogatás az épületek 
homlokzati nyílászáróinak 
cseréjére, homlokzatok hő-
szigetelésére, épületgépé-
szeti rendszerek (pl. kazá-
nok, radiátorok) energia-
megtakarítást eredménye-
ző cseréjére, felújítására és 
az épület gépészeti rendsze-
réhez csatlakozó megújuló 
energiafelhasználás kiala-
kítására (napelemes rend-
szerek, napkollektoros 
rendszerek, biomassza ka-
zánrendszerek kiépítése) 
fordítható. 

Az alprogram keretében 
kizárólag a hagyományos 
technológiával 1996 előtt 
épült és 1995. december 31-
ig kiadott építési engedély-
lyel rendelkező, egylaká-
sos, legfeljebb 135 m2 fűtött 
alapterületű, a pályázatot 
benyújtó magánszemély 
tulajdonában álló és a pá-
lyázat benyújtását megelő-
zően használatban lévő 
(lakott) családi házak 
energetikai korszerűsíté-
sére nyújtható vissza nem 
térítendő támogatás. Az 
igényelhető támogatás ma-
ximális összege továbbra 
is 2,5 millió forint.

Otthon Melege  
Program

Rendkívüli közgyűlés

Folytatódhat a Pelikán sétány

Turbók János és T. Mészáros András a megállapodás aláírása után

Megkezdődött a szúnyoggyérítés
T. Mészáros András a sajtótá-
jékoztatón beszámolt arról 
is, hogy június elsején meg-
kezdődött a szúnyoggyérí-
tés.
– Ófaluban, Érdligeten és 
Parkvárosban is végeztek 
földi és biológiai gyérítést, 
ami a szúnyoglárvákat pusz-
títja el. A munkálatokat a 
katasztrófavédelem végez-
te, amely pár éve átvette ezt 
a feladatot az önkormány-
zatoktól. Ha szükséges, a 
város is rásegít a gyérítésre, 
de tapasztalataink szerint a 
katasztrófavédelem nagyon 

jól végzi a dolgát – tette 
hozzá a polgármester, aki 
sajtótájékoztatóján gratu-
lált az ÉRD női kézilabdacsa-
patnak a bajnokságban el-
ért harmadik helyhez.
A törökbálinti és érdi új au-
tópálya le- és felhajtók 
megépítése után megújul-
hat a Törökbálinti út is. 
Mint T. Mészáros András 
elmondta, az állami keze-
lésben lévő utat a Bem tér-
től a törökbálinti határig 
teljes egészében fel kíván-
ják újítni jövőre, beleértve 
a vízelvezetést is.

Fél áron, Agárdon idén 
nyáron is!

Igent mondtak az életre!

Az Ifjúsági Önkormányzat képviselői is koszorút he-
lyeztek el a kutyavári országzászlónál

Kitüntetés a kiváló tűzoltónak

Az összetartozás napja van ma. A magyarok 
összetartozásáé! Összetartozunk. Határta-
lanul. A fájdalom – az egyéni és közösségi 
fájdalom –, amit érzünk, magyarságunk, 
magyar sorsunk része. Aki ezt nem érzi, ön-
magát rekeszti ki ebből a közösségből. Aki 
nem érzi ezt a fájdalmat, aki nem ehhez méri 
múltunkat, s az e múltban gyökeret verő jö-
vőt – az semmit nem érez a magyarság iránt.
Kell-e ezt magyarázni?
Pozsony: ahol egykor királyainkat koro-
názták.
Kolozsvár: ahol Corvin Mátyás született.
Arad: vértanúink emlékhelye.
Nagybánya: ahol Ferenczy Károly, Hollósy 
Simon, Réti István, Thorma János és Iványi-
Grünwald Béla megalapították a modern 
magyar festészet szülőhelyét, a nagybányai 
festőiskolát.
Segesvár – Fehéregyháza: ahol Petőfi Sán-
dor életét áldozta a magyar szabadságért.
Nagyszalonta: ahol Arany János született.
Érmindszent: ahol Ady Endre született és
Nagyvárad: ahol alkotott.
Farkaslaka: Tamási Áron szülőföldje.

Kassa: ahol Márai Sándor világra jött.
És ki-ki bátran folytathatná a sort a végte-
lenségig.
Ez a mi soha nem múló fájdalmunk. És ez 
Európa soha nem feledhető szégyene, bűne. 
Európáé, amely nem tanul a múltból. Mi 
azonban tudjuk, mert megtanultuk a lec-
két. Ezért ma, amikor Európa ostoba, önző 
és vak vezetői ismét saját diktátumukat 
akarják ránk erőszakolni, nem hátrálunk 
meg.
Nem hátrálhatunk! Nem, nem, soha!
Nem engedhetünk! Nem, nem, soha!
Mert igazunk van, és ahogy Babits írta Tria-
nonról:
„A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egy test a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, tolda
ni!”
Az összetartozás napja van ma. A magyarok 
összetartozásáé. Összetartozunk. Határta-
lanul.
Isten, áldd meg a magyart!

T. Mészáros András ünnepi beszéde

Összetartozunk. Határtalanul.

Kisebbségi lét jutott minden harmadik magyarnak

Az összetartozás napja
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Megnyíló idők címmel, az érdi önkormányzat 
támogatásával jelent meg Baka Györgyi költő 
legújabb verseskötete. A poétát és könyvét Alexa 
Károly író, irodalomtörténész, az Életünk főszer-
kesztője mutatta be az irodalomkedvelőknek. 

Kivételes és különleges 
Baka Györgyi lírája. Nem le-
lünk fel költeményeiben élet-
rajzára utaló sorokat. Soha 
nem ír le történeteket, s a 
természet csodája sem hatja 
meg, mint más költőket, de 
még az emberi kapcsolatok-
ban sem mélyed el. Őt inkább 
a mély szellemiség, a lelkiség 
és a spiritualitás jellemzi. 
Baka Györgyi a kortárs köl-

tészetben azon ritka kivéte-
lek egyike, aki élő és eleven 
kapcsolatot tart valamikori 
önmagával. Képes a benne 
tovább élő gyermek szemével 
nézni és láttatni a világot, a 
létet és az embert – mutatott 
rá Alexa Károly irodalom-
történész a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtárban június 
1-jén megtartott könyvbemu-
tatón.

Az irodalomtörténész úgy 
vélte, Baka Györgyi költésze-
te állandóan harcoló, küzdő 
költészet, amelyben a „világ-
ba vetett” ember folyamato-
san keresi a támpontjait, s 
csak olyan gondolkodók, köl-
tők társaságában érzi jól ma-
gát, mint például Hamvas 
Béla.

Talány és rejtély számára 
ez a költészet, ahogyan rejtély 
a művelője is – fogalmazott 
Alexa Károly.

A továbbiakban azonban 
néhány talányról mégis fel-
lebbent a fátyol, midőn Baka 
Györgyi elmesélte, hogyan 
került kapcsolatba Vajda Já-
nos, vagy a nem rokon, általa 
korábban ismeretlen, fiatalon 
elhunyt Baka István költésze-
tével. Elárulta, tudatosan 
kezdte el olvasni verseiket, s 
amit ő Vajdából lát, merőben 
különbözik attól, amit mások 
látnak lírájában. Baka István-
ban pedig azt kereste, ami 
közös a szellemiségükben. 
Olykor egy-egy mondata, 
verssora adott számára ihle-
tet egy újabb költemény meg-
születéséhez. Az Átragyogá-

sok mellett a Fölszakadó fo-
hászok és a Létegységben 
című versciklusai is hangsú-
lyosan szakrális tartalmakat 
hordoznak.

Baka Györgyi hangsúlyoz-
ta: új kötetében nem volt tuda-
tos és tervezett a szakrális 
tartalmú versek túlsúlya. Ta-
lán azért alakult így, mert 
életének ez a szakasza a hit-
hez való viszonyáról szól. Er-
ről a kötet ajánlójában Ködö
böcz Gábor így ír: „A  lírai 
alany minden megnyilvánu-
lását áthatja az a végső felis-
merés, miszerint a szeretet 
voltaképpen nem más, mint a 
létezés mélységeinek megér-
tése és Isten akaratának elfo-
gadása.” Baka Györgyi el-
árulta: ötödik kötete nagy je-
lentőséggel bír, hiszen a köz-

elmúltban felvették a Magyar 
Írószövetségbe, ami nemcsak 
nagyszerű szellemi légkört, 
hanem rangot is jelent szá-
mára a kortárs irodalomban. 
Mivel a költészetnek mindig 
alakulnia kell, úgy érzi, min-
den kötete egy lépcsőfok, 
amely feljebb viszi, de közben 
őt magát és líráját is formálja, 
alakítja.

Az irodalmi est végén a kö-
zönség soraiban helyet fogla-
ló Kéri Mihály festőművész 
fontosnak vélte közölni: Baka 
Györgyi versei örök emberi 
értékekről szólnak, s mind-
ezeket oly szép nyelvezettel 
írja le, hogy költészetében 
mindig „új ruhába öltöznek a 
szavak”.

 n BÁlINT EdIT

A szent szkarabeuszról, azaz a galacsinhajtó 
bogárról mindenki hallott, de ezenkívül még 
számos más rovar is kiemelt szerepet kapott az 
ókori Egyiptom hiedelemvilágában és díszítő-
művészetében. Ezeket dr. Víg Károly vetítőképes 
beszámolójából ismerhették meg az érdiek.

A rovarok életünk szinte 
minden területén jelen van-
nak, még ott is, ahol nem is 
sejtjük ténykedésüket. Miért 
lett volna ez másként az em-
beriség történelme során? Az 
ókori Egyiptomban a rovarok 
között szentként tisztelt, kö-

zömbös és kifejezetten kárte-
vő fajok is szép számmal elő-
fordultak – fogalmazott dr. 
Víg Károly.

A szombathelyi Savaria 
Múzeum igazgatóhelyettese, 
egyetemi tanár a Földrajzi 
Múzeum Világjáró esték má-

jus 24-ei programjában azo-
kat az ízeltlábúakat vette 
sorra, amelyeknek az ókori 
egyiptomiak kiemelt szere-
pet tulajdonítottak. Egyes 
rovarok életmódja a hiedel-
mek és babonák forrásául 
szolgált, más egyedek vi-
szont a hétköznapok bajai-
ra, de főként a képzeletvilá-
gukban megjelenő fenyege-
tésekre és bántalmakra je-
lenthettek gyógyírt. Mind-
ezekre ékes bizonyítékul 
szolgálnak a ránk maradt 
alkotások.

Az ókori Egyiptomban 
megjelentek a rovarvilág 
legjelentősebb képviselői, 
sőt olyanok is felbukkantak 
szép számban, amelyekről 
nem is gondolnánk, hogy va-
lamilyen szempontból fonto-
sak voltak. Pedig az egyipto-
miak nemcsak piramisokat 
építettek és szoborkolosszu-
sokat faragtak, hanem az 
élővilág legapróbb részletei-
re, lényeire is nagyon odafi-
gyeltek, sőt egyes fajokat a 
legapróbb részletekig meg-
ismerték és ábrázolásaik-
ban a világmindenség egé-

szét is kifejezték egy-egy 
rovarmintával.

A légy például nemcsak 
amuletteken fordult elő, ha-
nem kitüntetésként, mint a 
bátorság legye. Azt is felis-
merték, mennyire hasznos 
lények a méhek. Az általuk 
termelt méz óriási értékkel 
bírt, így az édesítés kizáró-
lag az uralkodók kiváltsága 
volt. A mézet a gyógyítás-
ban, a méhviaszt a szépítke-
zésben is felhasználták. 
A sáskát viszont kifejezet-
ten kártékony rovarként is-
merték, hisz gyakoriak vol-
tak a sáskajárások, ame-
lyek minden növényt kiirtot-
tak. Érdekes, hogy bár ezek 
a rovarok nem kaptak miti-
kus jelentést, mégis szép 
ábrázolásai maradtak fenn.

A lepkék elsősorban vál-
tozatos színeikkel, szépsé-
gükkel nyerték el a korabeli 
egyiptomi alkotók figyel-
mét. A pattanóbogarak „ön-
megmentési”, valamint a 
galacsinhajtó szkarabeu-
szok különleges képességét 
nemcsak kiemelt érdeklő-
déssel figyelték, hanem mi-

tikus tulajdonságokkal ru-
házták fel, amit ábrázolása-
ikban is hangsúlyoztak. 
Ezek között a legismertebb 
a szkarabeusz, amelyhez a 
legtöbb hiedelem és mítosz 
kapcsolódott – tudtuk meg 
többek között Víg Károly zo-
ológus érdekes előadásából, 
aki azzal köszönt el az ér-
deklődőktől, hogy ma is ér-
demes lehajolni és megfi-
gyelni ezeket a parányi lé-
nyeket, mert a természet 
igazi csodáit hordozzák 
magukban. n B.E.

A sóskúti Andreetti Károly 
Általános és Művészeti iskolá-
ban, Szekér Gizi fazekasmes-
ter vezetésével immár hosszú 
évek óta működik a kerámia-
szakkör. Az alsósok „gyurmá-
zással” kezdenek. Kis golyó-
kat formáznak agyagból, majd 
ezeket egymásba illesztgetik. 
A golyócskákból tárgyak, ál-
latfigurák, tányérok, csészék 
és egyéb tárgyak alakulnak – 
magyarázta a keramikus. Na-
gyon tudnak örülni, ha felis-
merhető forma vagy figura ke-
rül ki a kezeik közül – tette 
hozzá.

Évről évre szebb darabokat 
készítenek, kedvenceik az ál-
latfigurák, sok kutyus, nyuszi, 
medve és egyéb állat készül, 

de a használati tárgyakat is 
nagy érdeklődéssel, odafigye-
léssel készítik.

Idén rengeteg, színes min-
tákkal díszített tányér, csésze 
meg váza készült a műhely-
ben. Az agyagozás nemcsak 
kellemes időtöltés számukra, 
hanem észrevétlenül fejleszti 

a szép- és formaérzéket és 
kreatív gondolkodásra ser-
kenti a diákokat. Az apró, de 
ügyes kezek által létrehozott, 
legsikeresebb kerámiatár-
gyak még pár napig megte-
kinthetők az érdi Szepes Gyu-
la Művelődési Központ előte-
rében. n ÁBRaHÁM

Rejtélyes líra egy talányos költőtől

Új ruhába öltözött szavak
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AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 
ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÉRE 

 
2016. június 19-én (vasárnap) 17.00 órakor 

a Magyar Földrajzi Múzeum kertjébe 
(Érd, Budai út 4.) 

 
 

MŰSOR: 
 

 Joseph Haydn: D-dúr csellóverseny 
Közreműködik: Nagy Judit 

 Gustav Holst: St. Paul’s Suite vonószenekarra 
 P.I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád I. és II. tétel 
 J. Gade - E. Kostyák: Jalousie 
 A. P. Malvezzi: Spanyol capriccio 

 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 
 

A zenekar fő támogatói: 
az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

Érd MJV Önkormányzata 

Diákfazekasok kiállítása

Világjáró esték

A „bátorság legye” kitüntetés és más bogarak

Baka Györgyi új kötetében nem volt tudatos a szakrális versek túlsúlya

A poétát és könyvét Alexa Károly író, irodalomtörténész mutatta be

A lepke egyszerűen csak szép volt, ezért használták gyakran díszí-
tőelemként

A szent szkarabeusz az egyipto-
miak szerint a semmiből érke-
zik és a semmibe tűnik el

A jövő hőszigetelése

A tetőterek utólagos hőszigetelése mindig
nagy felfordulással jár. A több napig tartó
munka során kívülről és belülről is megbont-
ják a falakat, illetve a tetőt, nem kis kellemet-
lenséget okozva ezzel az ott élőknek.

Amerikában már 50
éve használják azt

a technológiát,
amelynek kö-
szönhetően
mindez el-
kerülhető.
Az eljá-
rás, amely
az űrtech-
n o l ó g i a i
fe j leszté-
sek mel-

lékterméke,
immár hazánk-

ban is elérhető.
A speciális összetételű

poliuretán habot szórásos technológiával jut-
tatják a kívánt helyre kívülről, mindössze a
cserép megbontásával. Éjszakára ismét visz-
szateszik a cserepeket. Mivel a hagyományos
szigetelőanyagoknál vékonyabb rétegben al-
kalmazva is elérhető a kívánt eredmény, még
a szarufák megvastagítására sincs szükség,
de elhagyható a tetőfólia is, mivel illesztés-
mentes felülete vízállóságot garantál. Az
anyag önmagában már 8–10 centi vastagság-
tól kielégíti a mai követelményeket, ugyanis

átlagosan 2,5-szer haté-
konyabb, mint más,

hagyományos (po-
lisztirol, ásvány-
gyapot) szige-
telés, ráadásul
nem öregszik
el és nem esik
össze. Nyáron
a hagyomá-
nyos szigete-
lések gyorsan

átmelegednek,
attól kezdve nem
szigetelnek, este pe-
dig tovább fűtik a tetőteret.

Igazi védelem
a meleg ellen
Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon nem
csupán a hideg, hanem a felmelegedés ellen is
védelmet nyújt, így összességében akár 40–70
százalék energiamegtakarítás érhető el a te-
tőtér felújítása után. Az eljá-
rás megoldást nyújthat
olyan helyiségek szi-
getelésére is, ahol
helyhiány miatt
korábban ez nem
volt megoldható.
Családi házak
esetében 2–3 nap
alatt elvégezhető
a tetőtér utólagos
hőszigetelése.
Alkalmazható tető-
terek mellett födémek
és aljzatok szigetelésére, sőt
lapostetőkön is, mivel vízszigetelő és járható
felületet biztosít. Ez esetben nagyobb sűrűségű
habot szórnak a felületre – akár a bitumenes le-
mez tetejére is –, megspórolva ezzel a bontás, il-
letve a veszélyes anyag szállításának költségét.
A víz- és hőszigetelést egyaránt biztosító felü-
letet pedig mindössze pár nap alatt fel tudják
vinni egy komplett panelépület tetejére.
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+36-20/370-0818
www.ecopur.hu
info@ecopur.hu

SzIgeteléS
meSterfokon

2030 Érd, Sóskúti u. 27.
bccars@bccars.hu
www.bccars.hu

+36 70 590 6282
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NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

A Poly-Art Képzőművészek Érdi Közössége szekciója rajzpályázatot
hirdet érdi általános iskolás diákok részére.

TÉMÁJa: ÉRd NEVEZETESSÉGEI.
Bármelyik városrészt, akár saját környezetedet is megrajzolhatod!

Az alkotások mérete A/3, technikája szabadon választott:
ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, mozaik – bármilyen lehet.

a rajzok beadási határideje augusztus 26. (péntek).

Helye: Szepes Gyula Művelődési Központ
A díjazásról háromtagú zsűri dönt.

A legjobb munkákból kiállítás nyílik szeptember 4-én,
az Érdi napok keretében sorra kerülő Művészetek fesztiválján.

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

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

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.

Dékány Istvánt, az érdi 
Bentavölgye Tsz elnökét 
csaknem személyes ismerős-
ként tartják számon sokan az 
országban Sárospataktól 
Szentgotthárdig, Balassa-
gyarmattól Bajáig. Immár 
harmadik éve figyelnek sza-
vára a hajnali ébredők, a Fa-
lurádió hallgatói. Az idősze-
rű mezőgazdasági munkák 
megszervezéséről, a gazdál-
kodás gondjairól, a közgaz-
dasági szabályokról, a ter-
melőszövetkezetnek falujuk 
életében játszott szerepéről s 
egyéb témákról tartott esz-
mefuttatásai arra késztetik a 
határbeli embereket, hogy 
erről-arról eltűnődjenek, ösz-
szevessék a maguk eredmé-
nyeit az érdiekével.

A Pest megyei Hírlapot 
rendszeresen forgató olvasó-
nak aligha kell bemutatni Eu-
rópa legnagyobb falujának, s 
hazánk legifjabb városának 
– ez utóbbi Százhalombatta 
– közös gazdaságát. 1949 feb-
ruárjában alapított ben ta-
pusz tai tszcs negyedszáza-
dos fejlődéséről tudósítások, 
riportok sora ad képet.

Megismerték a rádióhall-
gatók a gazdaság múltját – 
148 holdas határ, négy ló, két 
rozzant szekér az induló va-
gyon –, jelenét, amelyre a ta-
valyi 23 milliós termelési ér-
ték s a tagok 120 forintos napi 
átlagkeresete jellemző. S 
hogy milyen híre kelt a ter-
melőszövetkezetnek az or-
szágban?

A válasz igazán egyszerű, 
mindössze az éter hullámai-
ra bocsátott naplójegyzete-
ket kell feleleveníteni, tal-
lózni a hangszalagról papír-
ra másolt műsorokban.

A lakosság ellátása és a 
szolgáltatás a leggyakoribb, 
vissza-visszatérő téma Dé-
kány István naplójában. Egy 
esztendővel ezelőtt mondot-
ta:

– Én az egyik legdöntőbb 
feladatnak tekintem a szol-
gáltatást, a lakosság ellátá-
sát, amiért egyre többet tesz 
termelőszövetkezetünk is. 
1972-ben például vágóhi-
dunkon 3 ezer sertést dol-
goztunk fel, 1973-ban már 7 
ezer darabot; s mintegy 30-
féle húsárut készítettünk. 
Termékeinkkel a Tsz és a 
környék földműves szövet-
kezeti boltjait láttuk el. 
A  vágóhidat tovább bővít-
jük, másfél év múlva 15 ezer 
sertést dolgozunk majd fel. 
Elkészült szarvasmarhate-
lepünk is. Így jövő májusától 
naponta 3–4 ezer liter tejet 
értékesítünk majd Érden és 
Százhalombattán. Jelentős 
mennyiségű zöldáruval, sa-
látával, káposztával, hagy-
mával és primőr paradi-
csommal látjuk el a környé-
ket… Érden több mint 4 ezer 
olajkályha van, ezért lénye-
ges dolog, hogy szövetkeze-
tünk folyamatosan értéke-
sítsen háztartási tü ze lő ola-
jat, évente mint egy 2 és fél 
millió litert.

A szövetkezet fejlődését 
érzékeltette a Bentavölgye 
Tsz elnöke, amikor az idén 
áprilisban a közgazdasági 
szabályozók hatásáról be-
szélt:

– Lényegében a szabályo-
zók ösztönöznek is és korlá-
toznak is. Például nálunk, 
Budapest szomszédságában 
több tej termelésére késztet-
nek. Én úgy érzem, hogy a 
népgazdaság szándéka ta-
lálkozik a mi tsz-ünk érde-
kével. Még a kormányprog-
ram előtt döntöttük el, hogy 
fejlesztjük a szarvasmarha-
ágazatot. Érd és Százhalom-
batta nagy mennyiségű tejet 
igényel, mintegy 15–20 ezer 
litert. A speciálisan tejter-
melő finn Ayshire marhát 
tenyésztjük, a tejhozam vár-
hatóan 4200 liter lesz.

Egy későbbi adásban – jú-
lius 15-én 5 óra 40 perckor – 
már arról számolt be Dékány 
István, hogy a 300 férőhelyes 
szakosított szarvasmarhate-
lep elkészült, s a teljes állo-
mány megérkezett. Elmond-
ta azt is, hogy megteremtet-
ték a szükséges takarmány-
bázist:

– A telep körül öntözéses 
legelőt telepítettünk. Az ön-
tözés éjjel-nappal folyik, 
mégpedig az istállóból kike-
rülő híg trágyalével.

Természetes, hogy a leg-
nagyobb nyári munka, az 
aratás idején is felkeresték 
az érdi gazdaságot a Falurá-
dió riporterei. Augusztus 

8-án, amikor még ország-
szerte javában dolgoztak a 
kombájnok a gabonatáblák-
ban, a következő helyzetké-
pet sugározták:

– Egy héttel ezelőtt fejez-
tük be az aratást, de azóta 
sincs megállás, sőt egyre sű-
rűsödnek a nyári munkák, a 
talaj-előkészítés, szántás, 
szénabetakarítás, felkészü-
lés a silózásra…

Szeptemberben a szüret 
és a gyümölcsszedés volt a 
téma:

– Összesen 23 hektár sző-
lőnk és 100 hektár gyümöl-
csösünk van. Zömmel őszi-
barackot termelünk – említi 
Dékány István, majd arról 
beszélt, hogy a piacon na-
gyon kedvelt érdi őszibarack 
termőterülete évről évre 
csökken, különösen a háztáji 
gazdaságokban, házi ker-
tekben vágnak ki egyre több 
fát. Ennek ellensúlyozására 
célszerű lenne a nagyüzemi 
őszibarackos területét nö-
velni, csakis így követhetik a 
piaci igényeket. Persze, az 
akarat és a szakmai szeretet 
kevés, ehhez pénzügyi fede-
zet kell. Egy másik alkalom-
mal a csemegeszőlő-ter-
mesztés gondjairól beszélt, 
jövendőjét mérlegelte a tsz-
elnök. A fejlődés újabb jelen-
tős állomásáról pedig a kö-
zelmúltban számolt be. A 
napló új bejegyzése: – Csat-
lakoztunk a bajai kukorica-
termesztési rendszerhez.

A krónikások osztályré-
sze: munkájukat, vélemé-
nyüket sokan ismerik, őket 
magukat kevesen. A terme-
lőszövetkezeti elnök-agrár-
krónikásnak ennél megérde-
meltebb sorsot szántak a rá-
dióbeli szerkesztők. Amikor 

szorgalma, hozzáértése elis-
meréséül felszabadulásunk 
évfordulóján a Munka Ér-
demrend arany fokozatával 
tüntették ki, a riporter kérte, 
saját magáról is ejtsen né-
hány szót. Az első kérdés, 
hogyan került a szövetkezeti 
mozgalomba. A válasz:

– Hát az már elég régen 
volt, 1955-ben, mégpedig ká-
derátcsoportosítással. Ere-
detileg ipari munkás voltam, 
nyomdász. Később a buda-
pesti VI. kerületi pártbizott-
ságon dolgoztam, de akkor 
már kapcsolatban voltam a 
mezőgazdasággal. 1945 óta, 
hosszú éveken keresztül fa-
lujáró-felesősként is tevé-
kenykedtem. Szüleim egyéb-
ként parasztemberek voltak, 
és így vonzott a mezőgazda-
ság. A kezdet? – Mínusz 
négymilliós mérleg, a szö-
vetkezet rossz állapotban – 
kegyetlen időszak volt az. 
Már az első héten vissza 
akartam lépni az elnöki 
tiszttől. Akkor Kádár János 
elvtárs volt a megyei pártbi-
zottság titkára, ő mondta 
többünknek: elvtársak, nem 
könnyű a munka, de meg kell 
oldani. 1956. január 8-án 
Érdre költöztem, azóta 
ugyanabban a lakásban, lé-
nyegében ugyanabban a kör-
nyezetben, a falusi részén, a 
parasztok között lakom. És 
most már ott is sajnos, Pista 
bácsi kezdek lenni. De hát 
azért igyekszik az ember a 
fiatalos lendületet megtarta-
ni, hisz azért a nyugdíjig 
csaknem 10 esztendőm van 
még hátra. Szerencsére a tsz 
dolgozói szinte családtag-
nak fogadtak be és most már 
családfőnek is tekintenek.

Pest Megyei Hírlap, 1974.

Urbán László – Sajtótükör

Hajnali rádiónaplóKétszáz-kétszázötven év-
vel ezelőtt a világ nagy része 
még ismeretlen volt az embe-
rek számára. Nem hálózta 
be a földet az internet, nem 
álltak rendelkezésre meteo-
rológiai előrejelzések, a tájé-
kozódást nem segítette GPS. 
A világ felmérésének ka-
landja az emberekre várt, 
sok terület fehér lapként, 
számos rész pontatlan tér-
képként hevert előttük, iz-
galmas felfedezések lehető-
ségét kínálva.

Carl Friedrich Gausst a 
matematika fejedelmeként 
tartjuk számon: már kis-
gyermekként elkápráztatta 
környezetét számításaival, 
matematikai összefüggések 
felismerésével. 21 éves korá-

ra máig meghatározó arit-
metikai tanulmányait tette 
közzé, de maradandó a mun-
kássága a csillagászatban 
is. Mindezeket a kutatásokat 
úgy végezte, hogy közben 
Németországból jóformán ki 
sem mozdult.

Alexander von Humbold-
tot geológiai, botanikai meg-
figyelései tették ismertté. 
Humboldt beutazta Ameri-
kát, Európát, Oroszországon 
keresztül Szibériáig, Kínáig 
eljutott. Az elé táruló világ 
megismerésének vágya sar-
kallta; barlangokat, hegy-
csúcsokat térképezett fel, 
növényeket gyűjtött, rend-
szerezett az ott élők tisztele-
te, kíváncsisága vagy éppen 
értetlensége kíséretében. 

Kettőjük párhuzamos élet-
rajzát írta meg Daniel 
Kehlmann, a fiatal német–
osztrák író, aki filozófiai 
disszertációja helyett inkább 
szépirodalmi alkotásokat 
kezdett írni az 1990-es évek-
től. 

A két német tudós életpá-
lyáját élvezetesen, intelli-
gens humorral tűzdelve me-
séli el a szerző. Daniel 
Kehlmann nem fél elénk tár-
ni a két világhíresség gyen-
geségeit, tévedéseit, hibáit 
sem. Ezekkel együtt kerek 
egészek. S hogy a párhuza-
mos életrajz szereplői a vég-
telenben találkoznak-e vagy 
a valóságban is? A világ föl-
mérése című könyve erre is 
választ ad.

KÖNYV

Daniel Kehlmann: A világ fölmérése

Szeretlek Érd!
Rajzpályázat városunk nevezetességeiről

Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

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

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

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

Az ön kódja:

HUB051KKTA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

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

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

2.490 Ft/m2

2.590 Ft/m2
2.990 Ft/m2

2.890 Ft/m2

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

akár -70%

Az Akció időtartama:
2016. május 01. és június 30.
között, vagggy a készlet erejéig
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Szemüvegkeret
FÉLÁRON?

 IGEN!

SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!
Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat! 

Az akció 2016. június 1–30-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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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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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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák 
cseréje, vására
Június 11-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Alkotó oktatók
Érd és térsége rajztanárai 
kiállítása
Megtekinthető július 4-ig

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.
Június 10-én, pénteken 18 órától

KERN PÉTER 
KAKTUSZKÖR
Virágzó rebutiák
Előadó Lukóczki Zoltán, a 
belépés ingyenes.
Lakótelepi klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Június 9-én, csütörtökön 17 órakor

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

ELŐZETES

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016
Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.

Az időpont- és műsorválto-
zás jogát fenntartjuk!
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

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.

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

Június 13., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

 beszélgetés aktuális témákról  
19:30  Sárkány düh színes, amerikai akciófilm, 

R: Bryan Michael Stoller, 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
22:55  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
0:10  Híradó
Június 14., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét – jazz sorozat 

Equinox (1) 6. rész 2012
20:50  Vámos Miklós beszélgető műsora 

6. rész
21:45  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
22:45  Mozgás sportmagazin
23:15  Fény-Kép kulturális magazin
23:45  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:00  Híradó ism.
Június 15., SZERda
19:00  Híradó

19:15  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

19:30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
20:30  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:00  Üldözés a Balkánon szanes, olasz 

akciófilm, R: Stelvio Massi, 1994 
16 éven felülieknek!

22:30  Vámos Miklós beszélgető műsora 
6. rész

23:25  Mozgás sport magazin
23:55  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:10  Híradó ism.
Június 16., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 50. rész
20:00  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Sárkány düh ism. színes, amerikai 

akciófilm, R: Bryan Michael Stoller, 1996
22:30  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
23:30  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
0:00  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:15  Híradó ism.
Június 17., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

19:30  Tea két személyre 63. rész
20:00  Fegyenc színes, amerikai akcióthriller, 

R: Tom Neuwirth, 1995
21:40  Chaplin szereti a zenét – jazz sorozat 

ism. Equinox (1) 6.rész, 2012
22:35  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:05  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.
Június 18., SZoMBaT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 26. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
21:30  Üldözés a Balkánon színes, olasz 

akciófilm, R: Stelvio Massi, 1994 
16 éven felülieknek!

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

heti események összefoglalója

Június 19., VaSÁRNaP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 62. rész ism.
20:00  Backstage 5. rész 2015 rock magazin
20:30  Felhő járók színházi előadás
21:30  Fegyenc színes, amerikai akcióthriller, 

R: Tim Neuwirth, 1995
23:10  Mozgás ism. sportmagazin
23:40  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

2016
ÉRDI FIATAL ALKOTÓK 

KIÁLLÍTÁSA

ÉRDI FIATAL ALKOTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA  
a Szepes Gyula Művelődési Központ, akik hivatásból  
vagy hobbiból festenek, rajzolnak és alkotásaikkal szívesen 
részt vennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
18–35 éves kor, maximum három keretezett festmény,  
grafika illetve kizárólag falra kihelyezhető alkotás.  
Kérünk a művek mellé rövid önéletrajzot is mellékelni. 

A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT  
kérjük, jelezze Lukács Orsolyánál,  
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu email címen,  
vagy a 23/365-490/102-es melléken.

A MűVEK bEADÁSÁNAK IDőpONTJA  
2016. október 6-án és 7-én (csütörtökön, pénteken) 
8–18 óráig a művelődési központban.

A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli 
és az általuk javasolt munkákból 
a Szepes Gyula Művelődési Központ  
kamaratermében rendezünk kiállítást. 

Megnyitó: 2016. november 4., péntek 18 óra.

Nyitvatartás: keddtől vasár-
napig 10-től 18 óráig

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

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

FELNŐTT KÖNYVTÁR

Író-olvasó találkozó Fejős 
Évával
Június 15-én, szerdán 17 órakor

Zenészikonok
Könyvválogatás előadókról 
és zenekarokról

Nyári ajánlók

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

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.
Megtekinthető június 18-ig

2016. május 29–június 12.

A világ gyermekei
Időszaki kiállítás gyermekekről, gyermekeknek

A kiállítás képeit 
készítették:
Dr. Balázs Dénes
Farkas Árpád
Hüttler Béla
Dr. Jakkel Anna Mária
Kércz Tihar
Dr. Kubassek János

 A kiállítás megtekinthető 
2016. június 12-ig,

hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.
A kiállításra a belépés díjtalan!

Helyszín: 
Magyar Földrajzi Múzeum – tetőtér,

Tel.: 06 (23) 363-036, 
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

2030 Érd, Budai út 4.

A kiállítást támogatta:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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-tól július 29-ig
intenzív, heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk
gyermekeik jelentkezé-
sét, 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.

36
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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!
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a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: hatá-
rozott idejű, 2016. 12. 31-ig 
tartó közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 8.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: jelenlétével biztosítja 
a közösségi terekben a sze-
mélyek és tárgyak sértet-
lenségét. Megakadályozza 
testi kontaktusok kialaku-
lását az ellátottak között. 
Konfliktus esetén biztosítja 
a körülményekhez képest 
legrövidebb időn belül a 
rend helyreállítását. Segíti 
a házirend betartását.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola / gimnázium, 
OKJ-s személy- és vagyonőr,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű önálló, fele-
lősségteljes munkavégzés,
• jó szintű konfliktuskeze-
lés,
• kiváló szintű empátiás 
készség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• szakmai önéletrajz, moti-
vációs levél,
• iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem erkölcsi 
bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. jú-
nius 13. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia 
nyújt, a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:

• postai úton, a pályázat-
nak a Szociális Gondozó 
Központ, Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/548/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
személy- és vagyonőr;
• elektronikus úton, 
Demjén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen, Demjén 
Szilvia, 2030 Érd, Emma 
utca 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munka-
kör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó je-
lentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll mó-
dunkban elfogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. június 
13.

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

PÁ L Y Á Z A T O T  H I R D E T
Szociális Gondozó Központ Érd 

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

személy- és vagyonőr munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. 
a vezetői megbízás idő-
tartama: a vezetői meg-
bízás határozott időre, 
2016.08.01–2021.08.31-ig 
szól. 
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Felső utca 
51. 
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: tagóvoda-vezetés.
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, közoktatás-veze-
tői szakirány, 
• min. 5 év – legalább 5 év 
feletti szakmai tapasztalat, 

• felhasználói szintű MS Of-
fice (irodai alkalmazások), 
• felhasználói szintű levele-
ző rendszerek (Lotus Notes, 
Outlook), 
• Felhasználói szintű interne-
tes alkalmazások, 
• vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: főiskola, fej-
lesztőpedagógiai végzett-
ség.
Elvárt kompetenciák: 
• kiváló szintű precíz, pontos 
munkavégzés, 
• kiváló szintű szakmai tu-
dás, 
• kiváló szintű innovatív, kez-
deményező, 
• kiváló szintű kommuniká-
ciós készség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• fényképes szakmai önélet-
rajz,

• végzettséget igazoló okira-
tok másolata,
• érvényes erkölcsi bizonyít-
vány,
• vezetői pályázat.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthe-
tő.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
• postai úton, a pályázatnak 
az Érdi Kincses Óvoda címé-
re történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
289/2016, valamint a mun-
kakör megnevezését: tag-
óvoda-vezető;
• elektronikus úton Szénási-
né Mészáros Márta részére 
a kincses@erd.hu e-mail cí-
men keresztül.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. július 29.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Felső utca 51. 
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodás 
gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a 
szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, 
• felsőfokú iskolai végzettség
• legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat, 
• felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások).
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• főiskola, fejlesztőpedagógiai 
végzettség, 

• felhasználói szintű internetes al-
kalmazások.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• érvényes erkölcsi bizonyítvány,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok 
másolata.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásának 
módja: 
• postai úton, a pályázatnak a Érdi 
Kincses Óvoda címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Béke 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot: 297/2016, 
valamint a munkakör megneve-
zését: óvodapedagógus;
• elektronikus úton Szénásiné Mé-
száros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: intézményvezető dön-
tése alapján.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 15. 

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016.08.01–
2021.08.31-ig szól.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Kutyavári 
utca 10. 
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
tagóvoda-vezetés.
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, közoktatás-vezetői 
szakirány, 
• min. 5 év – legalább 5 év fe-
letti szakmai tapasztalat, 

• felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások), 
• felhasználói szintű levelező 
rendszerek (Lotus Notes, Out-
look), 
• felhasználói szintű interne-
tes alkalmazások, 
• vagyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: főiskola, fej-
lesztőpedagógiai végzettség.
Elvárt kompetenciák: 
• kiváló szintű precíz, pontos 
munkavégzés, 
• kiváló szintű szakmai tudás, 
• kiváló szintű innovatív, kez-
deményező, 
• kiváló szintű kommunikáció 
készség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• fényképes szakmai önélet-
rajz, 

• végzettséget igazoló okira-
tok másolata, 
• érvényes erkölcsi bizonyít-
vány,
• vezetői pályázat.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
• postai úton, a pályázatnak 
az Érdi Kincses Óvoda címé-
re történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 291/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: tagóvoda-vezető;
• elektronikus úton Szénási-
né Mészáros Márta részére a 
kincses@erd.hu e-mail címen 
keresztül 
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. július 29.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10. 
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodás 
gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a 
szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, 
• felsőfokú iskolai végzettség,
• legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat, 
• felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások).
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• főiskola, fejlesztőpedagógiai 
végzettség, 
• felhasználói szintű internetes al-
kalmazások, 

a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok 
másolata,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásának 
módja: 
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Kincses Óvoda címére tör-
ténő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
298/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagó-
gus;
• elektronikus úton Szénásiné Mé-
száros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: intézményvezető dön-
tése alapján.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 15. 

a közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
a munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fő utca 12. 
a munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: szükséges pszichés 
funkciók fejlesztése, ill. a sérült funk-
ciók javítását, az esetleges hiányzó 
funkciók pótlását szolgáló feladatok. 
Megelőzi vagy csökkenti azokat a 
tanulási nehézségeket, amelyek a 
lassúbb érés vagy egyéb okok miatt 
keletkeznek a gyermekeknél.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, gyógypedagógus ,
• óvodás gyermekekkel való foglal-
kozás,
• legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások), 
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.
a pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz 
• érvényes erkölcsi bizonyítvány 
• végzettséget igazoló okiratok má-
solata 
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 

a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásának mód-
ja: 
• postai úton, a pályázatnak a Érdi 
Kincses Óvoda címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 299/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: gyógype-
dagógus;
• elektronikus úton Szénásiné Mészá-
ros Márta részére a kincses@erd.hu 
E-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
a pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. július 15. 

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 
2016.08.22–2017.08.31.-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodás 
gyermekek nevelése, fejleszté-
se, nagyfokú gyermekszeretet-
tel. Együttműködő kapcsolattar-
tás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, 
• felsőfokú iskolai végzettség,
• legalább 1–3 év szakmai ta-
pasztalat, 
• felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások).
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• főiskola, fejlesztőpedagógiai 
végzettség, 
• felhasználói szintű internetes 
alkalmazások.

a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok 
másolata.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásának 
módja: 
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Kincses Óvoda címére tör-
ténő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító-
számot: 294/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: óvo-
dapedagógus;
• elektronikus úton Szénásiné 
Mészáros Márta részére a kin-
cses@erd.hu e-mail címen ke-
resztül.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: intézményveze-
tő döntése alapján.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 15. 

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 
2016.08.01–2017.08.31-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Holló utca 3. 
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodás 
gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a 
szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, 
• felsőfokú iskolai végzettség,
• legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat, 
• felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások).
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• főiskola, fejlesztőpedagógiai 
végzettség, 

• felhasználói szintű Internetes al-
kalmazások.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok 
másolata.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 30. 
a pályázatok benyújtásának 
módja: 
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Kincses Óvoda címére tör-
ténő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
296/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagó-
gus;
• elektronikus úton Szénásiné Mé-
száros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: intézményvezető dön-
tése alapján.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 15. 

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁ L Y Á Z A T O T  H I R D E T
Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 

tagóvoda-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁ L Y Á Z A T O T  H I R D E T
Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁ L Y Á Z A T O T  H I R D E T
Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

gyógypedagógus munkakör betöltésére.

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

Érdi Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda

óvodapedagógus munkakör betöltésére.
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Tájékoztatjuk kedves érdi 
ügyfeleinket, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtők és 
a komposztáló edények 
lakossági átadása-átvéte-
le május végéig tervezett 
szakasza lezárult.
Június 1-jétől mindegyik 
gyűjtőedény kiadása 
kizárólag az ÉTH Sas ut-
cai telephelyén (Érd, Sas 
utca 2.) történik ügyfél-
szolgálati időben:
• Hétfő: 8–20 óra között
• Szerda: 8–16 óra között
• Péntek: 8–12 óra között

Nem szükséges külön be-
jelentkezni, az ügyintézés 
érkezési sorrendben tör-
ténik. Az ügyintézéshez 
kérjük, vigyék magukkal 
személyi igazolványukat 
és lakcímkártyájukat. Ha 
nem személyesen törté-
nik az átvétel, a megbí-
zott részére készítsenek 
meghatalmazást. Ezen 
túl szükséges a legutolsó 
ÉTH-s számla és befizeté-
si bizonylat.
Ha az átvétellel kapcso-
latban bárkinek további 

kérdései lennének, kér-
jük, tájékozódjanak az 
ÉTH honlapján, e-mail-
ben (ugyfelszolgalat@
eth-eth.hu), telefonon 
(06/23-522-600), levél-
ben (2030 Érd, Sas utca 
2.) vagy ugyanezen a cí-
men személyesen.
Tegyünk közösen vá-
rosunk tisztaságáért és 
környezetünk megóvá-
sáért!

Az ÉTH sajtószolgálata

T Á J É K O Z T A T Ó
a szelektív kukák és komposztálók 
átadás-átvétele újabb szakaszáról

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: német nem-
zetiségi óvodapedagógusi fel-
adatok ellátása vegyes életkorú 
csoportban.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, német nemzetiségi 
óvoda pedagógus,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák: empátia, 
tolerancia, gyermekközpontú-
ság, kiváló kommunikációs kész-
ség, csapatszellem.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakkép-
zettséget igazoló dokumentu-
mok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány vagy annak 
megkérését igazoló postai fel-
adóvevény,
• egészségügyi könyv,
• arról szóló nyilatkozat, hogy a 
pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. augusztus 1. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. július 10. A  pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Vargáné Ma-
gyar Erika nyújt, a 30/790-2850-
es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: elektronikus úton 
Vargáné Magyar Erika részére 
a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 15.

a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan ide-
jű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3. 
a közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 
14. pont szerinti feladatok el-
látása.
Ellátandó feladatok:
• jegyzői hatáskörbe tartozó 
birtokvédelmi eljárások lefoly-
tatása,
• a kereskedelmi, vendéglá-
tó ipari és egyéb üzletek nyi-
tásával és nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyek, az üzemel-
tetéssel kapcsolatos eljárások, 
ellenőrzések lefolytatása,
• telepengedélyezési eljárás, 
valamint bejelentéshez kötött 
nyilvántartásba vételi eljárás 
lefolytatása.
Jogállás, illetmény és jutta-
tások: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint 
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társada-
lomtudományi, hittudományi, 
jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképezettség és informa-
tikai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesí-
tés, vagy kormányablak ügyin-
tézői vizsga.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• államigazgatásban hatósági 
területen eltöltött gyakorlat,
• közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: 
• rendszerezett problémameg-
oldás, 
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli ki-
fejezőkészség, 
• precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség. 
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz, 
végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű máso-
lata.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2016. július 18.

a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 28. A 
pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Südi-
Csibrák Melinda általános igaz-
gatási csoportvezető nyújt, a 
23/522-371-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: 
• postai úton, a pályázatnak a 
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/934/10/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: ha-
tósági ügyintéző;
• személyesen: dr. Kertész Orso-
lya, Bartos Beatrix, Személyzeti 
Csoport, Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1. 
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 17.
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges informá-
ció: 
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány,
• bérezés: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltak 
szerint. A kinevezés határozat-
lan időre szól, 6 hónapos pró-
baidő kikötésével.

Milyen sors várhat egy álla-
mi gondozott cigányfiúra az őt 
nem szerető nevelőszülőknél? 
Hogyan boldogulhat egy roma 
fiatal manapság? Ezekre a 
kérdésekre keresték a választ 
a Kós szakképző iskola rend-
hagyó óráján, május 30-án.

A kilencedikeseknek a Bol-
dog Ceferino Alapítvány mun-
katársa, Gáspár Csaba gyer-
mekgondozó beszélt gyer-
mekkori élményeiről, Balog 
Elemér író, zenész pedig a ci-
gányság múltjáról tartott elő-
adást a diákoknak. Az alapít-
vány tagjai 2012 óta járják az 
iskolákat programjukkal, 
amit a szaktárca is támogat.

– Személyes tapasztalatai-
mat osztottam meg a gyere-
kekkel, és arról is beszélget-
tem velük, hogy romaként mit 
tudunk elérni a mai világban. 
Én nem ismertem a szülei-
met, intézetben, majd nevelő-
szülőknél éltem. Cukrász-
ként végeztem és dolgoztam, 
majd a gyermekvédelemben 
helyezkedtem el és ilyen 
irányban tanultam tovább. 
Szeretnék a gyerekeknek 

példát mutatni arra, hogy így 
is lehet élni – mondta lapunk-
nak Gáspár Csaba, aki jelen-
leg a fővárosban lakik, ám fi-
atal korában öt évig élt az 
érdi fiúotthonban.

– Van olyan gyerek, aki sa-
ját bevallása szerint a mi 

óránkból merített erőt a to-
vábbtanuláshoz. A romák 
legnag yobb problémája 
ugyanis az iskolázatlanság, 
ezért azon vagyunk, hogy 
minél többen érettségizze-
nek, sőt, diplomát szerezze-
nek – mondta Gáspár Csaba, 
aki az érdi diákoknak azt is 
elmesélte, őt mi indította el a 
jelenlegi útján.

– A Fóton töltött, jó emlékű 
évek után nagyon rossz neve-
lőszülőkhöz helyeztek el. 
Nyáron kezembe nyomtak 
egy szelet kenyeret meg egy 
pohár vizet és kiküldtek a 
kertbe. „Neked ez a strand!”, 
mondták, a saját gyerekeiket 
pedig elvitték fürdeni. Úgy 
döntöttem, igenis megmuta-
tom, ki lehet kerülni ebből a 
világból is – zárta szavait.

 n ÁdÁM K.

Legfőképpen a szegény-
ség és a szegregáció hátrál-
tatja a roma fiatalok tovább-
tanulási esélyeit – derül ki 
egy friss tanulmányból. Sú-
lyos probléma, hogy minden 
második roma néhány év 
után abbahagyja a tanul-
mányait anélkül, hogy 
szakmai végzettséget vagy 
érettségit szerezne.

A Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Ku-
tatóközpont két munkatár-
sa a roma fiatalok tanulási 
esélyeit vizsgálta. A közel-
múltban elkészült tanulmá-
nyukban rámutattak: bár 
az elmúlt 25 évben jelentő-
sen megnőtt az általános 
iskolát sikeresen elvégző 
gyermekek aránya, a kö-
zépiskolákból még mindig 
nagyon sokan lemorzsolód-
nak. A folyamat ugyan ösz-
szetett, de a jelentés két jel-
lemző és meglehetősen ag-
gasztó okra mégis felhívja a 
figyelmet. Egyik a tartós 
szegénység, a másik a szeg-
regáció.

Már az általános iskola 
végén a roma gyerekek 
készség- és tudásszintje 
alacsonyabb a nem roma fi-
atalokénál. Ennek oka, 
hogy óriási különbség van a 
roma és a nem roma csalá-
dok nyújtotta nevelési kör-
nyezet között. A roma fiata-
lok már kora gyermekko-
ruktól kezdve jóval kevésbé 
jutnak hozzá a készségeik 
fejlesztését segítő erőforrá-
sokhoz. Ezek a hátrányok 

azonban nem az etnikai sa-
játosságokra, hanem főként 
a családok tartós szegény-
ségére vezethetők vissza. 
Például a leginkább sze-
gény és iskolázatlan csalá-
dok jelentős hányadának 
nincs otthon egyetlen köny-
ve sem, de hasonló a helyzet 
a számítógép- és internet-
hozzáféréssel is.

A másik ok: a szegregá-
ció, illetve a magyar iskola-
rendszer egyenlőtlensége. 
Emellett a roma gyerekek 
többségének oktatása olyan 
osztályokban folyik, ahol 
nagyon nehéz jó minőségű 
oktatómunkát végezni. Az a 
tény, hogy az általános isko-
lás roma tanulók nagy része 
ezekbe a nehezen tanítható 
osztályokba koncentráló-
dik, leginkább lakóhelyi 
hátrányaik és szegénysé-
gük miatt van. Kisebb rész-
ben pedig az iskolák közötti 
etnikai szegregáció okozza, 
amelynek mértéke több 
mint kétszeresére nőtt a 
rendszerváltás óta. Ez pe-
dig rendkívül káros, mert 

hozzájárul a roma fiatalok 
iskolai lemaradásához és 
az előítéletek fennmaradá-
sához, mélyüléséhez.

A tanulmány leszögezi: a 
megfontolt iskolapolitika 
képes lehet a szegregációs 
folyamatok megfékezésére. 
Arra lenne szükség, hogy 
az iskolák igazságosan, pél-
dául sorsolás útján válogas-
sanak a körzeten kívüli je-
lentkezők közül. A hátrá-
nyos helyzetű és roma csa-
ládokat pedig minden lehet-
séges formában segíteni 
kell abban, hogy a gyerme-
keiket a számukra több 
esélyt adó, körzeten kívüli 
intézményekbe is beírat-
hassák. Ugyanakkor az is-
kolarendszerek helyi reali-
tásokra támaszkodó, jól át-
gondolt és átfogó átalakítá-
sa is mérsékelheti a városi 
iskolák közötti szegregáci-
ót.

Ez mindannyiunk hosszú 
távú érdeke – állapítja meg 
a roma fiatalok tanulási 
esélyeit taglaló jelentés.

n BE

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

Jelentés a romák továbbtanulási esélyeiről

A fiatalok fele lemorzsolódik
Cigánysors

„Neked ez a strand!”

Ezek az órák javítanak a roma és nem roma diákok viszonyán is

a Pumukli német nemzetiségi óvoda a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
német nemzetiségi 

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

lakosságszolgálati Iroda, Általános Igazgatási Csoport

hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

TŰZIFA
3 ÉRV, hogymost vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen száraz fával fűt

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

36
58
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35
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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
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89
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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

35
89

27

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
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Népdaloktól zengett a Kő-
rösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola aulája a múlt csü-
törtökön. Ám ezúttal nem a 
zenetagozatos osztályok, 
még csak nem is az intéz-
mény kiváló kórusai énekel-
tek, hanem leginkább az al-
sós évfolyamokból szervező-
dő csoportok daloltak.

Mivel a zenetagozatos osz-
tályok emelt szinten tanulják 
az ének-zenét, ebben a suli-
ban nem számít ritkaságnak 
egy ilyen esemény. A május 

2-ai közös éneklésnek azon-
ban az volt a különlegessége, 
hogy ezúttal nem az énekta-
gozatos osztályok léptek fel. A 
rendezvény célja ugyanis az 
volt, hogy Kodály Zoltán 
„éneklő ország” álmát kicsi-
ben, „éneklő iskolaként” való-
sítsák meg.

Ezen a délutánon csaknem 
százötven kisdiák kapott le-
hetőséget, hogy az idei tanév 
során elsajátított népdalokat 
egymásnak és közönség előtt 
is elénekelje. Mint azt a ren-
dezvény szervezőjétől, 
Csikainé Holoda Edit ének-
zene tanárnőtől megtudtuk, 

többnyire nem is osztálykóru-
sok énekeltek, hanem egy-egy 
évfolyam énekelni szerető di-
ákjaiból alakult csoportok 
léptek fel.

Kizárólag népdalokat éne-
keltek, hiszen a Kodály-mód-
szer alapja, hogy a kicsinyek 
a népdalokon, gyermekdalo-
kon keresztül ismerik meg a 
zenét. Azokból az énekekből 
adtak elő válogatást, amelye-
ket ők maguk is nagyon sze-
retnek. Megtanulták már a 
dalcsokorfűzést is, s az így, 

egymást követő énekekre 
még felnőtt korukban is emlé-
kezni fognak. Ha sok év múl-
tán esetleg éneklésbe kezde-
nek, az egyik dal előhozza 
majd a másikat – magyarázta 
az énektanárnő.

A műsort a közelmúltban a 
nem zenetagozatos osztályok 
diákjaiból alakult Sármány 
Kórus nyitotta meg, s miután 
az évfolyamok is sorra bemu-
tatkoztak, a rendezvény fény-
pontja a diákok közös éneklé-
se volt: százötven csengő 
hangtól zengett a Kőrösi is-
kola.

n B. ÁBRaHÁM

Országos elsősegélynyúj-
tó-verseny döntősei voltak a 
Batthyányi iskola 5–6. osz-
tályos diákjai, akiket 
Sauerné Foki Melinda is-
kolai védőnő készített fel, 
szakköre keretében.

A Batthyány sportiskolá-
ban évek óta működik az a 
szakkör, amelyen a felső ta-
gozatos diákok sajátíthatják 
el az elsősegélynyújtás – 
ezen belül az újraélesztés – 
alapjait és gyakorlatát, meg-
ismerkedhetnek az anatómi-
ai fogalmakkal, megtanul-
hatják, hogyan ismerjék fel a 
vészhelyzetet és hogyan 
kommunikáljanak egy bal-
eset sérültjével. A szakkört 
három esztendeje Sauerné 
Foki Melinda, az iskola védő-
nője vezeti, aki diákjait bene-
vezte az országos elsőse-
gély-ismereti versenyre is, 
amit az Elsősegélynyújtás 
Oktatásért Alapítvány és az 
Országos Mentőszolgálat 
hirdetett meg.

– Két korcsoportban indul-
tak a gyerekek. Az év közbe-
ni fordulókban a 7–8. osztá-

lyosok a 103 csapatból a 17. 
helyezést érték el, így sajnos 
nem kerülhettek be a 16 csa-
patból álló, május közepén 
rendezett döntőbe. Az 5–6. 
osztályosok között viszont 
két csapatunk is a legjobbak 
közt, 5. és 8. helyen végzett 
az internetes fordulókon, pe-
dig itt 113 csapat versengett. 
A döntőben is nagyon jól sze-
repeltek, ha nem is értek el 
dobogós helyezést – hangsú-
lyozta a védőnő.

– Ez a szakkör nem csu-
pán a verseny miatt fontos, 

hanem azért, mert aki tisz-
tában van a elsősegélynyúj-
tás alapjaival, az eredmé-
nyesebben tud segítséget 
nyújtani a bajba jutottakon. 
Márpedig az is segítség, ha 
valaki szakszerűen tud 
mentőt hívni – jegyezte meg 
Sauerné Foki Melinda, hoz-
zátéve: a szakkör a pálya-
orientációban is segítheti a 
diákokat. Mint mondta, ő 
maga is egy ilyen iskolai 
szakkör hatására válasz-
totta a védőnői hivatást.

 n Á. K.

A rendőrség és a polgárőr-
ség tavaly indította el a Ház-
hoz megyünk elnevezésű 
bűnmegelőzési kampányát. 
Ennek keretében elsősorban 
vagyonvédelemmel kapcso-
latos tájékoztatást nyújta-
nak az embereknek.

Az akció során minden ér-
deklődő útmutatást kap ah-
hoz, hogyan kerülheti el a 
mindennapokban, hogy bűn-
cselekmények áldozatává 
váljon. Mint azt Macsotay 
Tibortól, az Érdi Polgárőr 
Egyesület vezetőjétől meg-
tudtuk, a vagyonvédelmi 
kampány során kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az idős 
emberekre. Annál is inkább, 
mert a gyakran egyedül élő 
szépkorúak sűrűbben vál-
nak bűncselekmények áldo-
zatává. Az utóbbi időben 
egyre többször bukkantak 

fel olyan csalók, akik az idő-
sek hiszékenységét kihasz-
nálva követtek el bűncselek-
ményeket. A helyi polgár-
őrök személyesen felkeresik 
ezeket az idős embereket, 
elbeszélgetnek velük, s fel-
hívják a figyelmüket a ve-
szélyekre és tanácsot ad-
nak, hogyan előzzék meg, 
hogy áldozattá váljanak.

Ha szükségét látják, a pol-
gárőrök konkrét segítséget 
is nyújtanak az időseknek. A 
napokban az egyedül élő 
Karskó Magdolnát egy 
mobiltelefon-feltöltő kár tyá-
val lepték meg. Magdi néni 
ugyanis meglehetősen sze-
rény körülmények között, 
magányosan él. Így az ado-
mánynak köszönhetően, ha 
arra szükség van, bármikor 
segítséget kérhet a szociá-
lis, egészségügyi vagy rend-

védelmi szervektől. Az egy 
évig használható kártya biz-
tonságot jelent az idős, egye-
dül élő, mozgáskorlátozott 
asszonynak, összekapcsolja 
őt a külvilággal. Magdi néni-
nek ugyanis nincsenek a kö-
zelben rokonai, egyetlen 
unokatestvére a fővárosban 
él, így – mint mondta – na-
gyon hálás az adományért.

Macsotay Tibor pedig el-
mondta: megítélése szerint 
Magdolnán kívül még csak-
nem két-háromszáz olyan 
idős ember élhet a városban, 
akik gyakran azonnali se-
gítségre szorulnának. Ezért 
a társszervezetekkel együtt-
működve igyekeznek felke-
resni az egyedül és nehéz 
körülmények között élő idős 
embereket, hogy az említett-
hez hasonlóan, a saját esz-
közeikkel, megpróbálják tá-
mogatni, tájékoztatni őket – 
tette hozzá a polgárőrség 
elnöke. n BE

Mint minden esztendőben, idén is nagyszabású 
városi ünnepségen köszöntötték Érd valamennyi 
oktatási és nevelési intézményének pedagó-
gusait. A rendezvény keretében rangos városi 
kitüntetések, szolgálati emlékérmek és miniszteri 
dicséretek átadására is sor került. 

A Szepes Gyula Művelődé-
si Központ színháztermében 
hétfőn délután megtartott 
műsor kezdetén Juhász Jáz
min, a Batthyány Iskola kis-
diákja verssel üdvözölte a 
megjelent pedagógusokat, 

majd T. Mészáros András 
polgármester mondta el kö-
szöntőjét.

– A pedagógusok számára 
nem voltak könnyűek az el-
múlt hónapok, mert a politi-
ka túlságosan is befurako-
dott az életükbe, elvonva a 
figyelmet és az energiát a 
mindennapi munkától. Mi-
közben a háttérben komoly, a 
pedagógusok és a gyerme-
keink jövőjét is alapvetően 
meghatározó kérdésékben 

folyt és folyik a szakmai 
egyeztetés, addig a média és 
a közvélemény egy része 
bulvárszerűvé igyekezett si-
lányítani ezt a vitát – fogal-
mazott a polgármester, 
hangsúlyozva, hogy a városi 

intézmények és az önkor-
mányzat közötti jó partneri 
viszonynak köszönhetően 
Érd azon kivételek között 
volt, ahol nem ültek fel ennek 
a médiapropagandának. 
Arra is emlékeztetett, hogy 
bár az állam már jó pár éve 
átvette az iskolák működte-
tését, az önkormányzat tá-
mogatása nem szűnt meg. 
Érd évi 429 millió forinttal 
járul hozzá iskoláinak mű-
ködtetéséhez. Ennek sike-

rességét pedig az a tény is 
bizonyítja, hogy az állam ezt 
az érdi megoldást tervezi or-
szágosan is bevezetni.

T. Mészáros András alá-
húzta: a jelenlegi városveze-
tés immár a harmadik ciklu-
sát tölti, s az elmúlt tíz évben 
az oktatás mindig kiemelt 
prioritást élvezett és ez a jö-
vőben sem változik. Eddig 
több milliárdot fordítottak a 
közoktatási intézmények fej-
lesztésére, a Modern Váro-
sok program keretében pe-
dig hamarosan két új közép-
iskolát, két általános iskolát, 
valamint két új óvodát is 
építenek – mondta a polgár-
mester, végül valamennyi 
érdi család, szülő és az ön-
kormányzat nevében köszö-
netet mondott a pedagógu-
sok munkájáért.

Ezt követően átadta a vá-
ros által adományozott Érd 
Közneveléséért Díjakat, 
amelyet idén Erdélyiné Ma
rosi Ildikó, az Érdi Batthyá-
ny Sportiskolai Általános Is-
kola tanítója, Kőváriné Sza
bó Éva, az Érdi Szivárvány 
Óvoda Meseház Tagóvoda 
tagóvodavezető-helyettese, 
valamint Szilasné Mészáros 
Judit, az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium intéz-
ményvezetője vehetett át.

T. Mészáros András kife-
jezte elismerését és köszö-
netét azoknak az óvodape-
dagógusoknak és dajkák-
nak is, akik 15–20–25–30–35 
vagy 40 éve teljesítenek szol-
gálatot városunk óvodáiban. 
Virágcsokorral köszöntötte 
az idei díszdiplomás pedagó-
gusokat, valamint Vargáné 
Magyar Erikát, a Pumukli 

Óvoda vezetőjét abból az al-
kalomból, hogy az intézmény 
első díjat nyert egy nemzet-
közi környezetvédelmi ver-
senyen.

Sárközi Márta, a KLIK 
Érdi Tankerületének vezető-
je beszéde előtt bejelentette, 
hogy Orosz Lászlónét, a Kő-
rösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola pedagógusát Apá-
czai Csere János-díjjal tün-
tették ki, majd Német László 
szavaival kezdte köszöntő-

jét: „Az, hogy az iskola, s 
benne a tanár milyen volt, 
csak jó tíz évvel az iskola el-
végzése után kezd kiderülni. 
A tanár nem is tudja, fogal-
ma sincs, hogy mikor hat 
igazán a növendékekre. Egy 
gesztussal, egy szóval, egy 
odavetett tréfás félmondat-
tal.” Mennyire igazak e sza-
vak! – mondta, hiszen a pe-
dagógus egész személyisé-
gével képes hatni a környe-
zetére, a diákjaira, s ők is 
hatnak rá. A gyerekek nem 
az órákra, hanem elsősor-
ban a pedagógusra fognak 
emlékezni. A kedvességére, 
együttérzésére, törődésére. 
Emlékezni fognak arra, 

hogy órán kívül is szakított 
időt a tanítványaira. Azokra 
a személyes történetekre 
fognak emlékezni, amelyek-
kel közel engedte őket magá-
hoz. A diákok látják a lénye-
get. A látványos dolgok csu-
pán egy időre kötik le őket, 
de az állandó törődés tartós 
köteléket jelent számukra. 
Fontos számukra az idő, 
amit a pedagógus rájuk ál-
doz, s hogy valóban kíváncsi 
arra, mit gondolnak, mit 

éreznek. A tanárnak a töké-
letességre törekedve sem 
szabad elfelejteni, hogy iga-
zán az emberi kapcsolatok 
számítanak – fogalmazott a 
tankerületi vezető.

A pedagógusok a minden-
napok hősei, akik Német 
László szavaival élve „a ter-
mészetnek nyers gyémánt-
ját, szép vigyázattal, csend-
ben kristállyá csiszolják” – 
zárta szavait Sárközi Márta, 
majd öt oktatónak Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet, 
harmincnégy pedagógusnak 
pedig, az idei tanévben vég-
zett kiemelkedő munkájáért 
miniszteri dicsérő oklevelet 
adott át. n BÁlINT EdIT 

Elsősegélynyújtásból jeles

Polgárőrök az idősekért

A szakkör tagjai az érdi mentőállomáson

Százötven csengő hang

Éneklő iskola

Az alsósok mindig szívesen énekelnek közönség előtt

Kodály Zoltán álmát valósították meg kicsiben

Pedagógusokat köszöntöttek

Akik kristállyá csiszolják a természet 
nyers gyémántját

Szolgálati Emlékérmet kapott 
Virág Jánosné és Fekete Gyulá-
né, a Teleki Sámuel Általános 
Iskola, Zsirai Péterné és Bilics Jó-
zsefné, a Batthyany Általános 
Iskola és Sportiskola, Németh 
Ferenc, a Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusa.
Miniszteri dicsérő oklevelet 
vehetett át az Érdligeti Iskolá-
ból: Váli Zsuzsanna, Hajdu 
Hajnal, Csernyákné Tóth Györ-
gyi Lívia, Urbánfy Szilvia, Ko-
vácsné Gombos Andrea. A Lu-
kin László Alapfokú Művésze-

ti Iskolából: Stiblo Anna intéz-
ményvezető, Szabóné Bán Il-
dikó intézményvezető helyet-
tes, Vida Orsolya, Szóka Júlia, 
Lehotka Ildikó, Czidorné 
Kerecsányi Erika pedagógus. A 
Batthyany Általános Iskola és 
Sportiskolából: Szabó Margit 
Judit, Mayerné Berta Gabriella, 
Fülöp Csilla. A Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolából: 
Ilosfai Csilla, Jánosi Eszter, Ká-
rolyi Mihály, Kosztyóné Kun Ju-
lianna, Nagy József, Nagyné 
Balázs Gabriella, Pátrovicsné 

Deme Erika, Peretsényiné Ko-
sziba Ildikó. A Móra Ferenc Ál-
talános Iskolából: Bedegi 
Krisztina, Szénási Zoltánné, 
Roz gonyi Jánosné. A Vörös-
marty Mihály Gimnáziumból: 
Baranyiné Szabó Katalin, Bagó 
Lajosné, Zalaváriné Muk Ágo-
ta, Pásztory Ildikó, dr. 
Stencinger Norbert. A Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium nevelőtestülete, 
valamint Plagányiné Bakonyi 
Ágota és Kapuvári Emese, a 
Gárdonyi Iskola pedagógusai.

T. Mészáros András átadja az Érd Közneveléséért Díjat Szilasiné 
Mészáros Juditnak

Sárközi Mártától Pintérné Bernyó Piroska veszi át miniszteri oklevelet

A Kisharang Néptáncegyüttes Rába-közi táncokkal köszöntötte az 
ünnepelteket

36
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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recepciós,
beöltözős animátor,

büfés-konyhás
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Az ÉRD női kézilabda csapatának öt játékosa is 
hazája nemzeti csapatában szerepelt az elmúlt 
héten, s mind az öt, azaz Janurik Kinga, Kisfa-
ludy Anett és Klivinyi Kinga a magyar, Katarina 
Krpezs-Slezák a szerb, Andjela Bulatovics pedig a 
montenegrói válogatottal jutott ki a svédországi 
Európa-bajnokságra.

A magyar női kézilabda 
válogatott Szlovákiával ide-
genben, míg Finnországgal 
az ÉRD Arénában találko-
zott az Európa-bajnoki selej-
tező 5. csoportjának záró két 
fordulójában. A szlovákok 
elleni 32–23-as idegenbeli si-
ker alkalmával Janurik Kin-
ga volt a kezdő kapus, míg 

Kisfaludy Anett mind táma-
dásban, mind védekezésben 
aktív szerepet töltött be, két 
gólt szerzett. Klivinyi Kinga 
a második félidő közepén ka-
pott lehetőséget, s három-
szor volt eredményes. A ki-
lencgólos nagymihályi sike-
rével a magyar válogatott 
kijutott a decemberi, svédor-

szági kontinensviadalra, így 
az érdi meccsen már csak a 
csoportgyőzelem volt a tét a 
finnek ellen.

A magyar csapatnak öt gól-
lal kellett volna legalább nyer-
nie a skandináv együttes el-
len, hogy megelőzze Lengyel-
országot. Ez könnyedén sike-
rült is, hiszen már a tizedik 
percben 5–0 volt az állás a 
mieinknek, majd Janurik 
Kinga első gólját a 16. perc-
ben kapta, amikor a magya-
rok már hétszer betaláltak.

Az első félidő derekán már 
sort cserélt az utolsó mecs-
csén irányító szövetségi ka-
pitányi páros, Elek Gábor és 
Ambros Martín. A magyarok 
a szünetig mindössze öt gólt 
kaptak, mialatt 21-et lőttek, 
ezzel a második játékrészre 
barátságos meccsé szelídült 
a találkozó.

A fordulás után a 37. perc-
ben egy lerohanásból Kisfa-
ludy Anett góljával lett húsz 
közte (27–7), majd a 45. perc-
ben is sort cseréltek a kapi-
tányok, ezúttal pedig az 51. 
percben Klivinyi Kinga gól-
jával lett harminc a különb-
ség (38–8).

A hajrának nem nevezhető 
végjátékban Cainberg négy 

gólt szórt, ezzel kozmetikáz-
va az eredményen, s tíz gól 
fölé juttatva csapatát.

Rendkívül egyoldalú talál-
kozón a magyar csapat végül 
31 góllal, 44–13-ra bizonyult 
jobbnak a finneknél, s a 
meccs előtti +37-es gólará-
nyából +68-at csinált, ezzel 
csoportját megnyerve jutott 
ki a svédországi Európa-baj-
nokságra.

Szerbia helyzete is hason-
lóan alakult, hiszen a csapat-
kapitány, az érdi jobbszélső 
Katarina Krpezs-Slezák ve-
zetésével idegenben 31–26-ra 
verték Ukrajnát, mellyel már 

biztos Eb-résztvevők voltak, 
míg hazai pályán Olaszor-
szágot 36–18-ra győzték le, 
így a csehek előtt két ponttal 
végeztek négyesük élén.

Andjela Bulatovics a mon-
tenegrói válogatottban szere-
pelt, amely az ötödik forduló-
ban 27–21-re győzte le Mace-
dóniát, majd 24–22-re a szlo-
vénokat, így ők is megnyer-
ték kvartettjüket, s ott lesz-
nek a decemberi kontinensvi-
adalon.

A svédországi Európa-baj-
nokság sorsolását június 10-
én tartják Göteborgban.

n doMoNKoS BÁlINT

Diákolimpiára utazik hét-
végén hat Móra iskolás diák. 
Az indulás jogát egy május 
25-i megyei atlétikai verse-
nyen nyerték el, ahonnan hét 
aranyéremmel tértek haza.

A Fogyatékosok Országos 
Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége (FODISZ) min-
den tavasszal megrendezi 
megyei atlétikai versenyeit. 
A Pest megyein a Móra isko-
la tizenhárom diákja indult, 
és hét arany-, hat ezüst- és öt 
bronzéremmel, valamint hat 
negyedik és egy ötödik he-
lyezéssel tértek haza. Mivel 
az aranyérmesek képviselik 
megyéjüket a most hétvégén 
megrendezésre kerülő or-
szágos diákolimpiai döntő-
ben, idén hat Móra iskolás 
diák készülhet Zánkára; 
egyikük két versenyszám-
ban is indulhat – tudtuk meg 
Kevereschánné Szabó Mária 
testneveléstanártól, aki 
évek óta készíti fel tanítvá-
nyait ezekre a versenyekre. 

Jelenleg az iskola 80 diákjá-
ból 15-18 sportol aktívan az 
iskolai keretek között, és 
vesz részt a különféle sport-
vetélkedőkön.

– A mi sajátos nevelési igé-
nyű diákjaink is nagyon 
vágynak az elismerésre. 
Akarnak és tudnak is tenni 
a sikerért. Mivel tanulmányi 
versenyeken nem mérettet-
hetik meg magukat, így a 

különböző művészeti ágak, 
illetve a sport az, ahol ki-
emelkedő eredményeket ér-
hetnek el – hangsúlyozta a 
testneveléstanár, aki na-
gyon büszke arra, hogy isko-
lája tízfős csapata egy másik 
versenyen is kiválóan szere-
pelt: a május 30-i Országos 
Zsinórlabda Bajnokságról 
bronzéremmel tértek haza. 
Ez az első alkalom, hogy 

mórás diákok a dobogón vé-
geztek ebben a sportágban 
– tudtuk meg Kevereschánné 
Szabó Máriától, aki hozzá-
tette azt is: azért is büszke 
tanítványaira, mert a verse-
nyekre nem épp a legjobb 
körülmények közt készül-
nek. Az iskola tornaudvara 
elavult, a gyereknek nincs 
megfelelő sportfelszerelésük 
(a salakra való speciális ci-
pőket például kölcsönkérte 
az iskola, számozott meze-
ket pedig a Batthyány sport-
iskolától kaptak a diákok).

– A csapat utaztatása 
máskor problémát szokott 
jelenteni, most viszont a tan-
kerület segített, amit ezúton 
is köszönünk – tette hozzá a 
tanárnő.

– Marcsi nénit is köszönet 
illeti, hiszen ő készített fel 
minket – mondta lapunknak 
Balog Mariann, aki tavaly 
távolugrásból nyert aranyat 
Zánkán, most pedig súlylö-
késben és kislabda hajítás-

ban indult és nyert a megyei 
versenyen. A fiatal lány tag-
ja a zsinórlabda csapatnak 
is. Mint mondta, nagyon vár-
ja már az olimpiát, és jövőre 
is folytatja a sportot.

– Most fejezem be a hetedi-
ket. Cukrász szeretnék len-
ni, és remélem, akkor is 
sportolhatok majd – mondta 
Mariann.

Osztálytársa, Rafael Dá-
vid, súlylökésből hozott ara-
nyat, kislabda hajításból 
ezüstöt, svédváltóból pedig 
bronzérmet. Mint mondta, 
tavaly is indult volna az 
olimpián, de betegsége miatt 
lemaradt róla – idén azon-
ban nyerni megy.

n ÁdÁM KaTalIN

Az NB III nyugati csoportjá-
nak 34. fordulójában az Érdi 
VSE a Csepel FC csapatát fo-
gadta az Ercsi úti Sporttele-
pen. A találkozónak a helyezé-
sek szempontjából már nem 
volt tétje, hisz egyik csapatnak 
sem volt már lehetősége az ed-
dig elért eredményén javítani.

Már az első percben hazai 
támadást követően szögletet 
rúghatott az érdi csapat, de a 
vendég védelem hárítani tu-
dott. Továbbra is az Érd ma-
radt támadásban és Koroz-
mán lövését a vendégek kapu-
sa lábbal hárította. A hazai 
erőfeszítéseknek hamar meg-
lett az eredménye. A 11. perc-
ben Pallagi legurított szögletét 

Korozmán 16 méterről a jobb 
sarokba lőtte (1-0). Beszorult a 
csepeli gárda a saját térfelére, 
a hazai rohamokat rendre 
csak szögletre tudta hárítani, 
de az érdi szögletek nem ered-
ményeztek újabb találatot.

A csepeliek a 26. percben 
jutottak el először a vendég-
látók kapujának előterébe és 
ez mindjárt gólt is eredmé-
nyezett. Egy kapu előtti kava-
rodásnál a bíró lökést látott, 
így tizenegyest ítélt a vendé-
gek javára. A megítélt bünte-
tőt Szemán értékesítette (1-
1). A váratlan vendégtalálat 
után továbbra is a hazai csa-
pat játszott fölényben, de a 
szögleteken kívül nem tudott 

veszélyes helyzeteket kiala-
kítani.

A második félidő újabb ha-
zai rohamokkal kezdődött. A 
feljavult támadójáték eredmé-
nyeképpen már nem csak 
szögletből jelentettek veszélyt 
ellenfelük kapujára, hanem a 
támadásokban is benne volt a 
gólszerzés lehetősége. Az 59.
percben Szemán a csepeliek 
gólszerzője begyűjtötte máso-
dik sárgalapját, így a játékve-
zető kiállította. A létszám-
előnyben játszó érdieknél 
Limperger Zsolt vezetőedző 
újabb és újabb csatárokat ve-
tett be a küzdelembe, a győz-
tes találat elérése céljából. Hi-
ába a sorozatos érdi rohamok, 
az újabb vezetést csak a 77.
percben sikerült elérni. Pintér 
ment el a baloldalon, beadását 
Palásthy sarkalta kapura a ka-
pufa tövénél, a labda pedig 
Haraszkó lábáról került a há-
lóba (öngól, 2-1).

A vendégeket nem törte meg 
az újabb hazai találat, tíz em-
berrel is küzdöttek az egyenlí-
tő találatért és ettől nem is áll-
tak távol. A 88.percben Honti 

elpasszolt labdájával Molnár 
egyedül tört az érdi kapura, 
Csiszár utolsó emberként sza-
bálytalanul szerelte a már gól-
helyzetben levő vendég táma-
dót. A játékvezető egyből piros 
lappal kiállította. Az utolsó 
percek sem teltek izgalom-
mentesen. Palásthy lépett ki a 
védők vonalából, majd a ka-
pusra vezette a labdát, de kö-

zelről a vendég hálóőrébe lőtte 
a játékszert.

Győzelemmel zárta a bajno-
ki szezont az érdi gárda és ez 
némi vigaszt is jelentett a sok 
döntetlen után a hazai szurko-
lóknak. Az Érdi VSE csapata 
ezzel a győzelemmel bebiztosí-
totta a tízedik helyét a bajnoki 
tabellán.

n HaRMaT JENŐ

Egy arany-, öt ezüst- és 
négy bronzérem az Érdi Úszó 
Sport Nonprofit Kft. eredmé-
nye a tatabányai Gyémánt-
fürdőben, viharos körülmé-
nyek között tartott Gyémánt 
Kupán.

Az időjárás és a villámlá-
sok miatt többször is félbe-
szakadt versenyt a harma-
dik helyen zárta az érdi 
úszócsapat. A 2008-as szü-
letésű Treuer Ádám szerezte 
csapata egyetlen elsőségét 
100 m háton, majd további 
egy-egy ezüstöt és bronzot is 
100 m gyorson és 50 m pillan-
gón. Mellette Tohl Patrik is 

büszke lehet teljesítményére, 
mivel 200 m háton második, 
400 m gyorson harmadik 
lett. A 2007-es korosztályban 
Gasparics Zalánnak pedig, 
400 m gyorson ezüst, 200 m 
mellen bronzérem került a 
nyakába. A  2002-e sek nél 
Szklenár Flóra lett második 
400 gyorson, míg Édes Enikő 
szintén második 200 m mel-
len. Őri Rebeka a 2004-es 
korcsoportban állhatott a 
dobogó legalsó fokára 200 
mellúszásban. Az érmek 
mellett az érdiek hat negye-
dik, nyolc ötödik, és öt hato-
dik helyet is elértek. n d.B.

Diáksport

Hét arany után jöhet az olimpia

Úszás

Tíz érem a Gyémántból

Harcos mérkőzésen, megérdemelten nyert az Érd

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 
44–13 (21–5)
MaGYaRoRSZÁG: JANURIK – LUKÁCS V. 6, Kovács Anna 5 
(1), Szucsánszki 3, Kisfaludy 1, Zácsik 4, Schatzl 2. Csere: BÍRÓ 
(kapus), Szekeres 1, KOVACSICS 5 (1), Orbán Adrienn 4, Mé-
száros R., Klivinyi 4, Erdősi 3, TRISCSUK 4 (1), Dakos 2. Szövet-
ségi kapitány: Ambros Martín, Elek Gábor
FINNoRSZÁG: Koskinen – Näräkkä, Lillqvist, Hilli 2, 
CAINBERG 5, Genberg, A. LINDHOLM 3. Csere: Back (kapus), 
Holopainen 1, A. Roos, Väyrynen, Kulju 1, Harri, Rehnberg 1, 
Lassinharju, Pettersson. Szövetségi kapitány: Jan Hagman

Az 51. percben Klivinyi Kinga góljával lett harminc a különbség

Kézilabda

Öt érdi az Európa-bajnokságon

aranyérmesek: Balog 
Mariann (súlylökés, kislab-
da hajítás), Csurán Zsüliett 
(kislabda hajítás, 3. kor-
csoport), Kovács Dániel 
(300 m-es síkfutás), Kurcsi 
Sándor (távolugrás), Ju-
hász Krisztina (1500 m-es 
síkfutás), Rafael Dávid 
(súlylökés)

A győztes csapat. Középen Kevereschánné Szabó Mária, Marcsi néni

Miskolc kupa
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. versenyzői a miskolci Ke-
mény Dénes Uszodában is 
részt vettek egy kupán, ahol 
hat számban indultak és két 
arany-, egy ezüst-, illetve há-
rom bronzérmet hoztak 
haza. A hat versenyszám-
ban, 200 m vegyesen, 50 m 
gyorson, 100 m pillangón, 
100 m háton, 100 m mellen, 
illetve 100 m gyorson, össze-

sen negyvenszer állt rajtkőre 
a négy-négy érdi fiú és lány. 
Tohl Patrik 50 m gyorson, 
Jankó Donát 100 m mellen 
állhatott a dobogó legfelső 
fokára, míg szintén 50 m 
gyorson Polgár Laura ezüst-
érmet szerzett korosztályá-
ban. Pigler Attila a 2003-as 
születésűeknél lett harma-
dik 50 m gyorson, csakúgy 
mint Őri Rebeka, aki viszont 
még 100 m háton is a leg-
jobb háromban végzett.

Érdi VSE – Csepel FC 2-1 (1-1)
Érdi VSE: Kertész- Ország, 
Honti, Csiszár, Pintér- Pallagi 
(Skita 80.perc), Kónya 
(Gyurácz 46.p.), Korozmán- 
Balázsovics (Palásthy 57.p.), 
Csizmadia, Kelemen. Veze-
tőedző: Limperger Zsolt.

Csepel FC: Botlik- Teplán, 
Hesz (Busai 57.p.), 
Haraszkó, Gauzer- Horváth 
Á., Tóth, Sztankó (Szabó 
46.p.), Simon- Molnár, Sze-
mán. Vezetőedző: Takács 
Krisztián.

MESTERMÉRLEG
limperger Zsolt: Harcos 
mérkőzésen véleményem 
szerint megérdemelten nyer-
tünk. Nekünk nagyon fontos 
volt a három pont. Ezzel a he-
lyezést illetően elértük a kitű-
zött célt. Gratulálok a fiúknak. 
Köszönetemet fejezem ki Érd 
önkormányzatának, az egye-

sület elnökségének, a szurko-
lóknak és mindazoknak, akik 
egész évben támogatták a 
csapatot céljai elérésében.
Takács Krisztián: Le a kalap-
pal mindkét csapat előtt. Egy 
tétnélküli mérkőzésen egy 
közönség szórakoztató játék-
kal rukkoltak elő. Jó pihenést 
kívánok mindenkinek, az érdi 
barátaimnak különösen.

Labdarúgás

Győzelem a záró fordulóban

TERMÉSZETES ERŐ

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

2016.06.11. 08:00 – 22:00

JEGYEK A VERSENY NAPJÁN KAPHATÓAK 3000 FT-OS ÁRON

INBA/PNBA Naturál Testépítő Világbajnokság
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Gazdikereső

Smartie 8 hónap körüli, közepes 
termetű, értelmes, barátságos, 
békés, ivartalanított szuka. Kisko-
rában találták kidobva testvérei-
vel, de már csak ő vár gazdira.

Damon 9 hónap körüli, közepes 
termetű kan. Vidám, mozgékony, 
barátságos kutyus. Még nevelést 
igényel.

A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, sze-
rető gazdájára, új családra 
lel. Arra biztatunk minden 
kedves gazdijelöltet, válasz-
szon magának olyan kedven-
cet, akinek befogadásával 
még egy életnek ad lehetősé-
get, hiszen a helyére újabb rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem 
ér fel egy sokat szenvedett 
kutya vagy cica hálájával, 
szeretetünket százszorosan 
viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Smartie-t vagy Damont, 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

ÜZLET, IRODA

Kiadó üzlethelység Érd Felső állo-
más mellett. 40 nm HACCP van.
Irodának, kozmetikának, fagyi-
zónak, büfének stb. alkalmas.
Telefon: 30/9-779-679.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 4-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
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„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érttrték arány –

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakttktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

8 cm 2307 Ft/m2

10 cm 2625 Ft/m2

12 cm 2943 Ft/m2

Grafitos Homlokzati
HősziGetelő rendszer

1,5 mm vakolattal

kzati HősziGetelő rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2747 Ft/m2

14 cm 3035 Ft/m2

16 cm 3333 Ft/m2

18 cm 3631 Ft/m2

20 cm 3929 Ft/m2

λD=0,039 W/mk!

λD=0,031 W/mk

5 cm 324 Ft/m2

10 cm 649 Ft/m2

15 cm 973 Ft/m2

UD 0,6 132 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm

CD 0,6 196 Ft/fm
UW75 0,6 239 Ft/fm
CW75 0,6 290 Ft/fm
UW100 0,6 299 Ft/fm
CW100 0,6 339 Ft/fm

táblás ásványGyapot

Gipszkarton
profilok

14 cm 3261 Ft/m2

16 cm 3579 Ft/m2

18 cm 3897 Ft/m2

20 cm 4215 Ft/m2

AUTÓ/MOTOR

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

REDŐNY

TELEK

36
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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

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

Eladó áron alul Érd Parkvárosban
1157 nm-es közművesített épí-
tési telek. 20/268-55-52.

INGATLAN

XIV. kerületben, a Városligethez
közel, 49nm-es, két szobás,
összkomfortos lakás tulajdo-
nostól eladó. Iá.: 16,8millióFt.
06-30/900-49-20.

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

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
21
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261
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CAD/CAMprogrAMozó,teChnológus.
Munkavégzés helye: Sóskúti Ipari park
Munkaadó: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Megközelíthető: Százhalombattáról, Budapest Etele térről, Érd Volán
Autóbusz pályaudvarról, Tárnok vasútállomásról induló céges autóbuszokkal.

FElAdATKöR:
• A szerszámok formaelemeinek
gyártásához szükséges
gyártástechnológiamegtervezése,
• Szükséges (nagyoló, félsimító, simító)
CAMprogramok (3 tengelyes)
elkészítése a szerszámtervezőktől
kapott CAdmodellek alapján,
• Szükséges szikraforgácsoló
elektródamodellek elkészítése a
szerszámtervezőktől kapott CAd
modellek alapján,
• Szikraforgácsoló elektródákhoz
szükséges CAMprogramok elkészítése,
• Gyártáshoz szükséges beállási rajzok,
nullpont felvételi és programlapok
elkészítése,
• Szerszámgyártás figyelemmel kísérése,
szerszámkészítők és egyéb forgácsolós
szakemberek segítése a gyártás során.
• Szerszámpróba után szükséges
méretbeállításokmegállapítása,
méretbeállítás koordinálása.

ElVáRáSOK:
• Felsőfokúműszaki végzettség
(gépészmérnök)
• 2-3 év releváns CAD / CAM
programozói tapasztalat
• Szerszámüzemimunkakörnyezet
ismerete előny
• Jó szoftverismeret : PowerMill,
PowerShape, (előny: AutoCAD, ProE,
Creo)
• Anyag, szerszám valamint forgácsolás
technológia ismeretek
• Fröccsszerszám gyártásban szerezett
tapasztalat.
• Pontos, igényesmunkavégzés,

Pályázathoz szükséges:
önéletrajz, bérigény
megjelöléssel!
Érdeklődésüket várom:
06-30-193-6342
E-mail cím:
tamastemesvari@kerox.net

Kerox Kft. fröccsöntő és kerámiaprés szerszámok gyártásá-
val, javításával foglalkozó üzemébe egyműszakos munka-
rendbe keresünk leendő kollégát az alábbimunkakörbe:

VÁLLALKOZÁS

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 36

32
68

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

Nagy Nyári gyÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVárVáSár!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐSZiLÉ-aLMáVaL és
MEggyLÉ-aLMáVaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPEr- és MEggyLEKVár
termelői áron megvásárolható!

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

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

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 36

38
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

36
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

OKTATÁS

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Külön bejáratú kis szoba-konyha,
1 személy részére kiadó. Tel.:
06-23/375-585.

Német, Angol oktatást vállalok,
kezdőtől-középfokú nyelvvizs-
gáig, akár házhoz megyek.
T:30/592-9164.

Angol szintentartó társalgás órák
gyakorlott tanárral bármely
napszakban. 0620/9 255-288
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, zöldhulladék-elszállítás.
T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

36
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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 36
58
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

36
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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

35
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

34
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CSALÁDI KÖZLEMÉNYEK

Köszönöm, hogy férjem, Vörös
Elek József temetésén tisztele-
tüket tették. Felesége és fia,
Norbert.

SZABADIDŐ

Vadászok, késkedvelők! Megje-
lent Takáts Attila: Kis késlexi-
kon. Kapható: Líra/Interspar.
06-23/365-320.

VEGYES

Szekszárdi és tokaji borok terme-
lői áron kaphatók. Bicsérdi Bo-
rozó. Érdliget Sárvíz u. Rába u.
sarok. Kövess minket Facebo-
ok-on: Bicsérdi Söröző-Borozó.

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

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

Szőlőmet kiadnám művelésre

a termésért. 06-30/493-09-67.

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

36
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

Telekommunikációs (nem tele-
marketing) irodai munkára ke-
resünk munkatársakat azonnali
kezdéssel, 6 órás munkarend-
ben, vagy otthonról is végez-
hető. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk Érd és vonzáskör-
zetében. Tel.: 0630/659-98-67.

Em@il '

Sofőrállás!
Bitumenszállító járműre keresek, belföldimunkára,
egy fő gépkocsivezetőt érdi telephelyre, azonnali kez-
déssel. ADR-vizsgával rendelkezők jelentkezését várom.

Bérezésmegegyezés szerint.
Jelentkezés:

ivancsics.atika@gmail.com 06-30/95-47-047

365659

Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

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

36
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2 fő munkavállalót keresünk csa-
torna közmű építési munkához
Érd területéről. Érdeklődni: 06-
30/779-02-49.

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

Érd és környékére kőműves se-
gédmunkást keresünk azonnali
kezdéssel. T: 06-30/394-17-50.

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

diakmunkanyarra
.hu
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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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Nőiés férfi
betaNítottmunkások
jelentkezését várom, nagyobb létszámban,

azonnali beléptetéssel

gépimegmunkáló
munkakörökbe.

• ez egy szakma, amelynek betanítását a
vállalat vállalja,
• próbaidő után emelkedik az alapbér,
• van jelenléti juttatás (jelenléti bér),
• az alapbéren felül teljesítmény- és
minőség alapú juttatási rendszer
működik.
Munkarend: kettő és háromműszakban
(túlmunka vállalásának lehetősége).
Munkavégzéshelye: Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROXKft.
Céges autóbusz indul:Budapest
Etele térVolán autóbusz pályaudvar,
Tárnok vasút állomás, Érd-központ,
Százhalombatta.
Érdeklődni: 06-30-193-6342

A PRETTL Electronics Kft. bevezetés alatt álló új termékei
gyártásához keres amodern technológiák iránt

érdeklődő, lendületes munkatársakat.
Köztünk a helyed, ha szeretnél tiszta és modern

környezetben dolgozni, jó a kézügyességed és kedvet
érzel műszaki dolgok elsajátításához!

Elektronikában szerzett tapasztalat előnyt jelent!
hr.pehu@prettl-electronics.com•23/505-840 • 2030Érd, Turul u. 10
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eladót és boltvezetőt
keres.

Alapvető elvárás a megbízhatóság,
előny a kereskedelmi gyakorlat.

Versenyképes fizetést,
saját fogyasztást biztosítunk.

Referenciát mindenkitől kérünk.
Munkarend:

heti 3 nap munka, 4 nap szabad.
Jelentkezni

a lipotipekseg.buda@gmail.com-ra
elküldött fényképes önéletrajzzal lehet.

A Lipóti Pékség
érdi üzleteibe

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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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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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

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

E L K Ö LT Ö Z T Ü N K !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati  

irodánk és szerkesztőségünk  

megújult környezetben várja Önöket  

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

a megszokott nyitvatartással.

Továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal!

 Szerkesztőség
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Pályaválasztásról, színészmesterségről, a jövőnk 
formálásáról beszélgetett a Teleki iskola 7-8. osz-
tályos diákjaival Némedi-Varga Tímea színésznő, 
műsorvezető a Parkvárosi Közösségi Házban.

A Szociális Gondozó Köz-
pont prevenciós programja 
keretében rendszeresen 
meghív Érden, illetve a kör-
nyékén élő ismert személyi-
ségeket, akik példaképül 
szolgálhatnak a gyerekek 

számára, őket hallgatva pe-
dig tudatosulhat a diákok-
ban, hogy tanulással, kitar-
tással megvalósíthatják vá-
gyaikat.

– Az emberek nem elég 
bátrak ahhoz, hogy álmo-

dozzanak, a sok nehézség 
miatt felnőtt korukra elve-
szítik ezt a képességüket. 
A gyerekeknek viszont nem 
szabad hagyniuk, hogy elve-
gyék tőlük az álmaikat. Per-
sze ahhoz, hogy elérjék cél-
jaikat, tenni is kell, és na-
gyon kemény az út: gyakran 
érzi az ember, hogy nem bír-
ja, hogy inkább feladja, de 
ilyenkor is folytatni kell! 
Csak szorgalommal lehet el-

érni bármit, kitartás nélkül 
a tehetség mit sem ér – mond-
ta lapunknak Némedi-Varga 
Tímea.

A színésznővel folytatott 
beszélgetés után Józsa Bet-
tina, a gondozóközpont mun-
katársa gitározott és énekelt 
a gyerekeknek, majd meg-
nyitották F. Kovács Fanni 
rajzkiállítását. A tizenöt 
éves érdi lány hat évesen 
kezdett rajzolni, tizenegy 
éves kora óta rajziskolába 
jár. Eredményesen szerepelt 
már különböző versenyeken, 
ám ez az első egyéni kiállítá-
sa – nyilatkozta lapunknak. 
Ahogy közönségének is el-
mondta, alkotásaiban az 

animék, illetve a metalcore 
zenék szövegei inspirálják, 
hobbija a digitális rajzok ké-
szítése és a „fanfiction”, 
azaz ismert emberekről szó-
ló kitalált történetek írása.

F. Kovács Fanni kiállítása 
július 8-ig látható a Parkvá-
rosi Közösségi Házban, utá-
na a Fészek egyesület gyer-
mekeinek munkáit láthatja 
majd a közönség a prevenciós 
program keretében, amellyel 
nemcsak az iskolásokat, ha-
nem már az óvodásokat is 
megcélozzák: Kiss Sándor és 
kollégái én tör té ne te ket és 
Érdről szóló igaz meséket 
visznek a legkisebbekhez.

n Á. K.

Némedi-Varga Tímea (jobbra) célokról, kitartásról, tehetségről 
mondta el véleményét

F. Kovács Fanni (jobbra) kiállítása július 8-ig látható a Parkvárosi Közösségi Házban

Példaképek a közösségi házban

Ne adjátok az álmaitokat!
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