
„Értékelni a sikereket, sokat dicsérni, keveset bírálni”
Interjú Szilasné Mészáros Judittal, a Vörösmarty Gimnázium igazgatójával n4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 23. szám    2016. június 15.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Átadták az Iparos úti csomópontot
Tavaly júniusban kezdődtek az 

első kapavágások Parkvárosban, 
ahol teljesen átépítették az M7-es au-
tópálya le- és felhajtóját, valamint a 
Bem teret és az Iparos utat. Az önkor-
mányzat már akkor jelezte, hogy 
mindössze 12 hónapot kapott a kivi-
telező, hogy elvégezze a munkát. So-
kan szkeptikusan álltak a dologhoz, 
azonban nem lett igazuk, hisz június 
10-én 100 százalékosan átadták a for-
galom számára a csomópontot. Dr. 
Bács István alpolgármester (Fidesz–
KDNP) az Érdi Újságnak elmondta, 
egy több évtizedes álom vált valóra a 
beruházással, hiszen a Bem tér az 
1970-es években épült, akkor, amikor 
az M7-es autópálya is elkészült, s le 
lehetett hajtani róla Érd felé. Az al-
polgármester úgy tudja, azóta komo-
lyabb felújítás nem történt, így külö-
nösen nagy öröm minden érdi számá-
ra, hogy alig egy év alatt sikerült a 
környéket teljesen megújítani.

Részletek a 6. oldalon.

Megújuló diákstúdiók
Kamerákat, erősítőket és egyéb technikai eszközö-
ket adott át az Ifjúsági Önkormányzat az érdi közép-
iskoláknak. A támogatói szerződést a múlt héten ír-
ták alá az intézmények képviselői, valamint Erdélyi 
Áron diák-alpolgármester.  n 7. oldal

Alkotó oktatók
Városunkban először látható Érd és térsége rajzta-
nárainak közös képzőművészeti kiállítása a Szepes 
Gyula Művelődési Központban. A sokszínű, változa-
tos tárlat megnyitójára pedagógusnap alkalmából 
került sor.  n 9. oldal

Parkoló program
Nyolcadik alkalommal rendezi meg nyári Parkoló 
programját a Szociális Gondozó Központ. Idén még 
több és színesebb foglalkozással várják a gyereke-
ket, a már megszokott színvonalon, és továbbra is 
ingyenesen.  n 19. oldal
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3 ÉRV, hogy most
vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen
száraz fával fűt

Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816

www.tuzifaker.hu
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TŰZIFA

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

36
73

92

Konyhabútor Készítése

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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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

Közeleg a parlagfű irtásának határideje: aki június 
30-ig nem gondoskodik e gyomnövény kaszá-
lásáról, többmilliós bírsággal sújtható. Az érdi 
parlagfűhelyzetről az önkormányzatot, a földhi-
vatalt és a közterület-fenntartót kérdeztük.

Magyarország Európa 
parlagfűvel leginkább fertő-
zött országa: szántóterületé-
nek több mint öt százaléka 
parlagfűvel borított, miköz-
ben hazánkban minden ötö-
dik ember a parlagfűhöz köt-
hető kellemetlen allergiás 
megbetegedésekben szen-
ved. A szaktárca még 2011-
ben kidolgozott egy egysé-
ges nemzeti parlagfű elleni 
védekezési stratég iát, 
amelynek a tájékoztatás és 
egészségnevelés ugyanúgy 
része, mint a felderítés és a 
szankcionálás: mint a vonat-
kozó törvény kimondja, a 
földhasználó kötelessége, 
hogy június 30-ig megakadá-
lyozza a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását, ezt 
követően pedig fenntartsa 
ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig. Aki tehát jú-
lius elsejéig nem gondosko-
dik földjén, kiskertjében, il-
letve az ingatlanja előtti köz-
területen a parlagfű lekaszá-
lásáról, kiirtásáról, azt a nö-
vényvédelmi hatóság meg-
bírságolhatja: ennek összege 
15 ezer forinttól 5 millió fo-
rintig terjedhet. Ilyen esetek-
ben elrendelik a közérdekű 
védekezést is, ami azonnal 
végrehajtható, és teljes költ-
sége az ingatlantulajdonost, 
illetve a földhasználót terhe-
li. Fenti kötelezettség betar-
tatása belterületen a jegyző, 
míg a földterületek, zártker-
tek esetében a földhivatalok 
hatáskörébe tartozik. 

Légi ellenőrzések
Mint Kubatov István, az 

Érdi Járási Hivatal földhiva-
tali osztályának vezetője la-

punknak elmondta, ez a nö-
vény a nevével ellentétben 
nem a parlagon hagyott terü-
leteken, hanem a megművelt, 
felkapált talajon szaporodik 
el leginkább, és elnyomja a 
kultúrnövényeket. Felbuk-
kan olyan helyeken is, ahol 
nemrég hagytak fel a föld 
megművelésével.

– Érd és környéke nem 
mondható túlzottan fertő-
zöttnek. Egy-egy helyen ta-
lálkoztunk ugyan idén is tíz-
tizenöt centis tövekkel, eze-
ket június végéig még van 
idejük kipusztítani, lekaszál-
ni a gazdáknak – mondta ér-
deklődésünkre Ősvári Ákos, 
az Érdi Járási Hivatal földhi-
vatali osztályának mezőgaz-
dásza, hozzátéve: rendszere-
sen ellenőrzik az Érdi Járás-
hoz tartozó földterületeket, 
és ha bejelentés érkezik a hi-
vatalhoz, azt is kivizsgálják.

– Tavaly legfeljebb öt jel-
zést kaptunk a parlagfüvet 
illetően, ami jóval kevesebb, 
mint a korábbi években, igaz, 
azok többsége sem volt meg-
alapozott – jegyezte meg a 
szakember, hangsúlyozva: 
hivataluk csak a fertőzött 
külterületek felkutatását, be-
mérését, digitális fényképe-
zését végzi; az adatokat to-
vábbítják a Pest Megyei Kor-
mányhivatal növény- és talaj-
védelmi osztályára, amely a 
további eljárást lefolytatja, és 
adott esetben bírságot szab 
ki.

– Szeretném felhívni a föld-
tulajdonosok, illetve haszon-
bérlők figyelmét arra, hogy a 
helyi gépjárműves mellett 
központi, légi ellenőrzésre is 
sor kerül a nyáron: így felde-

ríthetőek a kultúrnövények 
takarásában fejlődő telepek 
is. Tavaly a megyében több 
száz, míg Érden csupán egy-
két fertőzött területet talál-
tak – zárta szavait a mező-
gazdász.

Kényszerkaszálás
Parlagfű természetesen 

nemcsak a művelésbe vont 
területeken fordulhat elő, ha-
nem árokpartokon, kertek-
ben, tereken is. Belterülete-
ken az önkormányzat felada-
ta a törvény betartatása – 
tudtuk meg dr. Magyar Me
linda aljegyzőtől, aki hang-
súlyozta: június utolsó napját 
követően a jegyző felszólítás, 
értesítés nélkül is elrendel-
heti egy-egy telek kényszer-
kaszálását, amelynek költsé-
ge (és a növényvédelmi bír-
ság kifizetése) a tulajdonost 
terheli.

– Hivatalunkhoz rendsze-
resen érkeznek bejelentések 
gyomos, elhanyagolt telke-
ket illetően is, hiszen ezek 
tulajdonosaival szemben is 
mi járunk el: először felszó-
lítjuk az illetőt a terület rend-
betételére, és ha ez hatásta-
lan, eljárást indítunk. Hatá-
rozatban kötelezzük az in-
gatlan tulajdonosát, haszná-
lóját a gyommentesítés el-
végzésre, és ezzel egyidejű-
leg közigazgatási bírságot is 
kiszabhatunk. Ennek össze-
ge természetes személy ese-
tében 200 ezer, jogi személy 
esetében legfeljebb egymillió 
forint lehet – tette hozzá az 
aljegyző, aki elmondta azt is: 
a bírság több alkalommal is 
kivethető.

A hivatal tájékoztatása 
szerint 2015-ben 273 esetben 
kaptak bejelentést gyomos 
telek miatt – ez a szám vala-
mivel kevesebb, mint 2014-
ben volt. Parlagfűvel kapcso-
latban 33 bejelentés érkezett 
(tízzel kevesebb, mint az elő-
ző évben), ám a hivatal mun-

katársai a helyszíni ellenőr-
zés során nem minden eset-
ben találtak parlagfüvet. 
Közérdekű védekezést mind-
össze egy alkalommal kellett 
elrendelni (a 2014-es kilenc 
alkalommal szemben).

Illetékességi 
területek

A parlagfű nemcsak a ma-
gántulajdonban lévő ingatla-
nokon, földeken ütheti fel a 
fejét: találkozhatunk vele ját-
szótereken vagy akár par-
kok szegleteiben is. A közte-
rületek kaszálását az ÉKFI 
munkatársai végzik. Mint 
Mészáros Mihálytól, az in-
tézmény vezetőjétől megtud-
tuk, folyamatosan kaszálják 
a fő közlekedési utak menti 
területeket, illetve az önkor-
mányzati ingatlanokat.

– Mivel az idei tavasz na-
gyon csapadékos volt, az át-
lagosnál sűrűbben vonulunk 
ki. Egyelőre nem találkoz-
tunk nagyobb fertőzöttség-
gel. Tapasztalataink szerint 
a művelt területek közvetlen 
szomszédságában gyako-
ribb a parlagfű, de ezeket a 
részeket a tulajdonosok álta-
lában rendben tartják – 
mondta érdeklődésünkre 
Mészáros Mihály. Ami a la-
kossági bejelentéseket illeti, 
az ÉKFI-nél ezek nem jellem-
zők: kéthetente legfeljebb 
egy érkezik az intézmény-

hez, és az ellenőrzések során 
gyakran az derül ki, hogy a 
parlagfüvet összekeverték 
más gyomnövénnyel.

– Érdemes megjegyezni 
azt is: nem minden közterü-
let tartozik hozzánk. 
A  szennyvízátemelőket és 
környéküket a csatornamű-
vek tartják rendben, az álla-
mi utak melletti területek 
pedig a közútkezelőhöz tar-
toznak. A MÁV-töltéseken 
sem kaszálhatunk, mivel az 
üzemi terület: ezeket a társa-
ság által megbízott vállalko-
zók kaszálják – tette hozzá 
Mészáros Mihály.

Érdet tudvalevőleg számos 
vasúti töltés szeli át, ezek 
rendszerint elhanyagoltak: 
mint T. Mészáros András 
polgármester kérdésünkre 
elmondta, pár éve előfordult, 
hogy a MÁV felszólításra sem 
kaszálta le a gyomos terüle-
teket, de azt sem engedte 
meg, hogy az ÉKFI tegye 
rendbe a töltéseket. Ezek 
után az önkormányzat több 
millió forintos büntetést sza-
bott ki a társaságra.

Hogy az idei esztendő par-
lagfű tekintetében milyen 
lesz, azt még nem tudni, egy 
biztos: a csapadékos idő mi-
att korábban megkezdődött 
a vegetációs időszak, így a 
növény virágzására is hama-
rabb sor kerülhet, mint a ko-
rábbi években.

 n ÁdÁM KaTalIN

Ötmilliós bírság is kiszabható

Küszöbön a parlagfűszezon

A MÁV-töltéseken nem kaszálhat az önkormányzat

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érett-
ségizett. A Szegedi Tudományegyetemen mate-
matika-földrajz szakos tanári diplomát szerzett és 
pár év múlva már középiskolai tanárként tért visz-
sza egykori iskolájába, három éve pedig vezetője 
is az intézménynek. Idén pedig, pedagógusnap 
alkalmából Érd Közneveléséért Díjjal tüntették ki.

n Bálint Edit

– Már gyermekkorában pe-
dagógusnak készült?

– Igen. Az általános iskolá-
ban, még alsó tagozatos ko-
romban eldöntöttem, hogy 
mindenképpen tanítani sze-
retnék. Talán azért is, mert 
nagyszerű példák álltak előt-
tem, és fiatal koromtól szeret-
tem gyerekekkel foglalkozni. 
Mivel legfőképpen a matema-
tika vonzott, elhatároztam, 
hogy megszerettetem a gye-
rekekkel ezt a tantárgyat, be-
bizonyítom, hogy nem kell 
tőle rettegni. Az érettségi 
után akár azonnal elkezdtem 
volna képesítés nélkül is taní-
tani – erre akkoriban még le-
hetőség volt –, de az osztályfő-
nököm azt tanácsolta: elsőd-
leges célom az egyetemi dip-
loma megszerzése legyen! Ha 
ez a kezemben lesz, eldönthe-
tem, hol szeretnék tanítani. A 
szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemre felvételiz-
tem, mert egyedül ott volt ma-
tematika-földrajz szakpáro-
sítás. Azóta is hálás vagyok 
az osztályfőnököm bölcs ta-
nácsáért, mert az egyetemen 
megszerzett szakmai alapo-
kat semmi sem pótolhatja.

– Kollégista volt Szegeden?

– Igen, s felejthetetlen, 
nagyszerű éveket töltöttem 
ebben a városban. Ráadásul 
a földrajz szaknak hatalmas 
közösségformáló ereje volt, 
ugyanis nemcsak a tanórákat 
töltöttük együtt az évfolyam-
társakkal, hanem rengeteg 
terepgyakorlaton is részt kel-
lett vennünk. Sokat utaztunk, 
kirándultunk együtt. Olykor 
a határon túlra is eljutottunk. 
A remek közösségi, társasági 
élet mellett magas fokú mate-

matikai képzést kaptam. 
Meggyőződésem, hogy didak-
tikailag, módszertanilag is 
sokkal többet tanulhattunk 
ott, mint a fővárosi egyeteme-
ken.

– Friss diplomásként még-
sem középiskolában kezdett 
tanítani. Miért?

– Mert elsősorban kisgyer-
mekekkel szerettem volna 
foglalkozni. Első munkahe-
lyem a Túr utcai Általános 
Iskola volt – így hívták akkor 
a későbbi Hunyadi, ma Érdli-
geti Iskolát. Fiatal intézmény 
volt, érkezésem előtt két évvel 
indították, így többedma-
gammal kezdtük ott a peda-
gógus pályafutásunkat. Nagy 
örömömre szolgált, hogy 
mindkét tantárgyamat tanít-
hattam, sőt egyből osztályfő-
nök is lehettem! 1985-öt ír-
tunk ekkor, úgy éreztem, 
minden vágyam teljesült. En-
nek dacára csupán négy évig 
oktattam ebben az iskolában, 
amíg el nem ballagott az osz-
tályom. Két éven belül ugyan-
is azzal a kéréssel kerestek 
meg, hogy a Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban nagy 
szükség van matematikata-
nárra. Egykori történelemta-
nárom volt az iskola igazgató-
ja. Nem mondhattam nemet, 
mert egy érettségi előtt álló 
negyedikes – ma tizenkette-
dikes – meg egy harmadikos 
osztály várta kétségbeesve a 
matematikatanárt, érettségi-
re kellett felkészülniük. Rész-
munkaidőben bevállaltam, de 
végül ‘89-ben végleg átjöttem. 
Úgy éreztem, a másfél állást 
nem lehet sokáig bírni úgy, 
hogy mindkét helyen maxi-
málisan akartam teljesíteni.

– Milyen érzés volt visszatér-
ni egykori iskolájába?

– Nagyon különleges, fur-
csa, mégis nagyszerű érzés 
volt! Rengeteg olyan kollé-
gám lett, akik engem is taní-
tottak. Jómagam a kezdők 
lendületével robbantam be, 
rengeteg ambícióval. Ráadá-
sul óriási értéknek számított 
az intézményben, ha az egy-
kori diákok visszatértek ide 
tanítani.

– Sikerült elérni, hogy a ma-
tematika ne legyen „rémtan-
tárgy”?

– Bízom benne! Miután a 
gimnáziumba kerültem, pár 
éven belül kaptam egy mate-
matika tagozatos osztályt. 
Tanítványaim kiváló sikere-
ket értek el rangos versenye-
ken, mind matematikából, 
mind földrajzból. Tagadha-
tatlan viszont, hogy ebben a 
gimnáziumban viszonylag 
„könnyű” dolgunk van. Ide 
ugyanis alapvetően a nagyon 
jó képességű gyerekek jön-
nek, így nem jelent túl nagy 
kihívást megszerettetni velük 
a matematikát. A nyolcosztá-
lyos gimnázium helyi tanter-
vét úgy készítettük el, hogy 
közel álljon a diákokhoz, a lo-
gikus gondolkodást fejlessze. 
Az eredmények önmagukért 
beszélnek. Egyébként külön-
leges öröm számomra felfe-
dezni a matematika iránt 
élénken érdeklődő tehetsége-
ket. Csodálatos, ha engem is 
túlszárnyalnak! Volt pár ilyen 
diákom, s bár óriási kihívás 

foglalkozni velük, de annál is 
nagyobb öröm az eredmény.

– Mennyire van a pedagó-
gusnak ideje arra, hogy külön 
foglalkozzon a kirívó tehetsé-
gekkel?

– Én szerencsés helyzetben 
voltam, mert a matematikaok-
tatás csoportbontásban fo-
lyik, így legfeljebb 18 diákkal 
kellett egyszerre foglalkozni. 
A nyolcosztályos gimnáziumi 
tagozatba pedig alapvetően 
kiemelkedő matematikai te-
hetséggel kerülnek a gyere-
kek. Ezért nem is szaktanár-
ként, hanem sokkal inkább 
osztályfőnökként jelentett na-
gyobb kihívást számomra, 
hogy valamennyi diákomra 
elég időt tudjak szánni. Har-
minc-harminckét gyerek ta-
nulását, fejlődését próbáltam 
nyomon követni. Roppant fon-
tosnak tartom a személyes 
kapcsolatot, ezért nagyon lé-
nyegesek számomra a tanórá-
kon kívüli tevékenységek, a 

különórák, szakkörök. Fontos 
még a szülőkkel való jó kap-
csolattartás is. Ha minderre 
kellő időt szánunk, minden-
képpen megtérül az órai mun-
kában is, és meglátszik az 
eredményeken is. Szükség 
van arra, hogy együtt men-
jünk színházba, kirándulni, 
legyenek közös játékaink, 
programjaink. Időt kell szán-
ni arra is, hogy meghallgas-
sam a problémáikat, vagy 
csak beszélgessek velük, ha 
ezt igénylik. Igazgatóként is 
igyekszem minden gyerekre 
odafigyelni, értékelni a sike-
reiket, sokat dicsérni, keve-
sebbet bírálni. Nálam ez vált 
be: a teljesítmény elismerése. 
Van helye a viccnek és a jó-
kedvnek is, de a pedagógus-
nak következetesnek kell len-
nie. Be kell tartatni a diákok-
kal az elvárásokat, ugyanak-
kor őket is meg kell hallgatni, 
tiszteletben tartani a vélemé-
nyüket. Lehet, más iskolában 
nem ez a módszer működne, 
de nálunk bevált.

– Nemcsak tanára, hanem 
igazgatója is lett az egykori 
alma maternek.

– Őszintén szólva, az ambí-
ció régóta megvolt bennem, 
csak évekig érlelődött, míg-
nem eljutottam addig, hogy 
felvállalhattam ezt a felada-
tot, diákmozgalmat patronáló 
tanárként. Roppant izgalmas 
időszak volt, mert a demokrá-
cia az iskolákban sokkal 
előbb működött, mint a köz-
életben. Az intézményen belül 
jóval nagyobb mozgásterünk 
volt, s a ‘90-es években rop-
pant nyitott, érdeklődő nem-
zedékkel dolgoztam együtt. 
2007-ben Somfai István lett 

az iskola igazgatója, ő kért fel 
helyettesének. Ez jó alkalom 
volt arra, hogy megismerked-
jek az igazgatói feladatokkal, 
megtapasztalhattam a veze-
tés pozitív és negatív oldalát 
is. Nem sokkal később éveken 
át megbízott, majd 2013-tól ki-
nevezett igazgatója lettem a 
gimnáziumnak. A csapat-
munka híve vagyok, ezért 
több pedagógussal együtt ké-
szítettük el pedagógiai prog-
ramunkat. A legfontosabb 
kérdés az volt, mit szeretnénk 
megtartani a hagyománya-
inkból és mit kellene megújí-
tani, hogy lépést tartsunk a 
megváltozott munkaerő-piaci 
és társadalmi körülmények-
kel. Nem mindegy, milyen to-
vábbtanulási irányra készít-
jük fel a gyermekeket. Az a 
hitvallásom, hogy az oktató 
munkán túl a nevelő tevé-
kenységnek is teret kell bizto-
sítani. Nélkülözhetetlennek 
tartom a sokszínű közössé-
get, hiszen a középiskola kí-
nálja a diákoknak az utolsó 
lehetőséget arra, hogy erősen 
összetartó közösséghez tar-
tozzanak. Itt tudják megta-
nulni és megtapasztalni, hogy 
érdemes másokért tenni, dol-
gozni.

– Hogyan sikerül ezt sok 
száz diákkal és több tucatnyi 
pedagógussal megvalósítani?

– A diákok és közöttem a 
legfőbb kapocs természete-
sen az osztályfőnök. A tantes-
tület elfogadta és értékeli, 
hogy mindenről tudni szeret-
nék, ami az iskolánkban tör-
ténik. Nyomon követem a diá-
kok eredményeit, örülök a si-
kereiknek, de a fegyelmi prob-
lémák elől sem menekülök el. 

A tanárok minden fontos ese-
ményről beszámolnak, de 
közben a diákönkormányzat-
tal is kiváló a kapcsolatom, 
tőlük is értesülök az aktuali-
tásokról. A rendezvényeken 
személyesen jelen vagyok, és, 
ha van rá igény, bárkit meg-
hallgatok személyesen is. Az 
iskolapszichológus is nagy 
segítség, mert jelzi azokat a 
problémákat, amelyekkel kü-
lön kell foglalkozni. Gyakran 
járok-kelek a diákok között, 
akik tudják, hogy nem zárkó-
zom el a beszélgetések elől. 
Inkább azt viselem nehezen, 
hogy a vezetés mellett a taní-
tás háttérbe szorult. A kötele-
ző tanítási óra nekem kevés, 
ezért szakkör vezetését is vál-
laltam, és amikor az időm en-
gedi, a diákok között vagyok, 
jól érzem magam a társasá-
gukban.

– A Vörösmartyban elenyé-
sző a problémás diák, de itt 
sem kerülhetők el az esetleges 
konfliktusok…

– Az az elvem – akár gyere-
kekről, akár felnőttről van szó 
–, hogy a problémás ügyekben 
is az egyenes utat kell válasz-
tani. Ha bármilyen gond van, 
őszintén, kertelés nélkül kell 
róla beszélni. Mindenképpen 
meg kell hallgatni a gyereket 
és a felnőttet is. Nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy a 
diák még tapasztalatlan, 
ezért a felnőttek felelőssége, 
hogy ráébresszék őt arra, mi-
ben hibázott. A helytelen cse-
lekedetet el kell ítélni és túl 
kell lépni rajta. Soha senkit 
nem szabad megbélyegezni 
azért, mert hibázott! Bünte-
tés, szankció persze jár érte, 
hiszen a diáknak meg kell ta-

nulnia, hogy mindennek kö-
vetkezménye van. Mégsem 
szabad egy botlás miatt le-
mondani róla. A kollégáim 
gyakran szokták mondani: 
„Judit, nálad mindig a gye-
reknek van igaza!” Természe-
tesen nem, de fontos pedagó-
giai elvem a gyermekközpon-

tú nevelés. Kell, hogy érezze a 
diák, hogy attól még, hogy hi-
bát követett el, a bizalom nem 
rendült meg iránta. Van esé-
lye jóvátenni és megváltozni. 
Néha többször is neki kell ru-
gaszkodni néhány gyermek-
nél, s nem állítom, hogy min-
dig beválik, az esetek többsé-
gében azonban működik.

– Milyen problémák juttat-
ják a gyereket az igazgatói 
szobáig?

– Alapvetően a családi hát-
térben történik a törés. Mint 
említettem, a mi diákjaink 
alapvetően tanulni akaró, tö-
rekvő, szorgalmas gyerekek, 
odafigyelő szülőkkel. Tervek-
kel, ambíciókkal érkeznek, 

ám, ha valami borul a magán-
életben, a családi háttérben, 
változást hoz a tanulásban is. 
Előfordul az is, hogy valaki-
nek konfliktusa van a pedagó-
gussal, esetleg a személyisé-
ge miatt nem jön ki vele, s ki-
sebb fegyelmi problémák 
adódnak. Ilyenkor a diák be-

lekerül egy spirálba, maga is 
érzi, hogy nem az elvárások-
nak megfelelően teljesít. Hogy 
ezt elkerülje, elkezd hiányoz-
ni. Olykor megesik a kama-
szokkal, hogy nem érzik a 
határt, meddig „jópofa” vagy 
vicces és mikortól pimaszság, 
ha sarkosan fogalmaz vagy 
viselkedik. Erre nekünk kell 
őket figyelmeztetni. Ilyen ese-
tekben meg kell keresnünk a 
legjobb megoldást az adott 
konfliktusra.

– A több mint harmincéves 
pedagógus pályafutásából 
mire emlékezik vissza legszíve-
sebben?

– Rengeteg szép emlékem 
van, nehéz lenne bármelyiket 

is kiemelni. Mégis, talán az 
utolsó osztályomat említhet-
ném, amelynek nyolc éven át 
voltam osztályfőnöke. Nagy-
szerűen összeszoktunk, nem 
csoda, hogy valamennyi osz-
tálykirándulásunk emlékét 
őrzöm. Évente meghívnak, ha 
találkoznak, s ha tudok, szíve-
sen elmegyek. Büszke vagyok 
rá, hogy kiváló tehetségű 
gyermekekkel dolgozhatunk, 
de azt sem szabad elfelejte-
nünk, hogy ebben elődeink 
munkája, törekvése is benne 
van, s mi is hozzátesszük a 
magunkét. Sokat dolgoztunk, 
dolgozunk tehát azért, hogy 
az ország első 26 legjobb isko-
lája közé kerüljön az érdi Vö-
rösmarty gimnázium, s erre 
méltán büszkék lehetünk.

– Elért mindent, amit szere-
tett volna, vagy vannak még 
tervei, célkitűzései?

– Nemrégen megszereztem 
a mesterpedagógus minősí-
tést. Ugyanakkor érzek még 
magamban annyi erőt, ambí-
ciót és elszántságot, hogy pár 
évig vezessem ezt a gimnáziu-
mot. Szeretnék még sokáig 
együtt dolgozni kollégáim-
mal. Nem állítom, hogy nem 
hatnak ránk a környezeti vál-
tozások, az átalakított rend-
szerek, szabályok, új oktatás-
politikai elképzelések. Mégis 
meggyőződésem, hogy első-
sorban az a légkör, hangulat 
és az a környezet számít iga-
zán, amit mi alakítunk ki ma-
gunk körül. Fontos, hogy meg-
bízzunk egymásban. Jólesik, 
hogy mind a gyerekek, mind a 
kollégák és nem utolsósorban 
a szülők bizalmát is élvezem. 
Így könnyű és igazán érde-
mes velük, értük dolgozni!

Beszélgetés Szilasné Mészáros Judittal, a Vörösmarty Gimnázium igazgatójával

„Sokat dicsérni, keveset bírálni”

Szilasné Mészáros Judit 1989-től az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium matematika-földrajz szakos tanára, jelen-
leg intézményvezetője. Részt vett az 1993-ban indult nyolc-
osztályos gimnáziumi képzés helyi tantervének kidolgozá-
sában és megvalósításában. 2009-ben a tantestület szava-
zata alapján „Az év tanára” díjat kapta meg, 2012-ben a 
gimnázium nevelőtestülete Érd Város Közoktatásáért Díjat 
kapott. 2014-ben Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült, 
2015-ben mesterpedagógus minősítést szerzett. Több évti-
zedes, eredményes és kiváló szakmai életútja alapján az idei 
pedagógusnapon Érd Közneveléséért Díjjal tüntették ki.

„Nálam ez vált be: a teljesítmény elismerése” Szilasné Mészáros Juditot több évtizedes, eredményes és kiváló 
szakmai életútjáért Érd Közneveléséért Díjjal tüntette ki T. Mészáros 
András polgármester

Van Csepelen egy
szakiskola, ahol
olyan hiányszak-
mákra képezik a ta-
nulókat, amelyekben m
napjainkban is komoly szak-
emberhiány alakult ki. A Cse-
pel-sziget Általános és Szak-
képző Iskola, Speciális Szakis-
kola képzi Budapesten, nappali
tagozaton a legnagyobb tanuló-
létszámban a jövő kőműves és
hidegburkolóit, valamint épü-
let- és szerkezetlakatosait. Ta-
nulnak itt szakmát még festő,
mázoló és tapétázó, valamint
női szabó szakirányon, de a
szakértői véleménnyel rendel-
kező tanulók is piacképes szak-
mához juthatnak, mint például
az élelmiszer-, vegyiáru- és
gyógynövényeladók vagy a
gyorséttermi eladók.

A szakemberek hiánya a
munkaerőpiacon ott mutatko-

zik meg, hogy a nyári
szakvizsgákat köve-
tően szinte az iskola
kapujában várják a

alkozók a náluk vég-
zetteket, azonnali kezdéssel,

munkaszerződéssel. Ez idén
sem volt másképp a bizonyít-
ványosztást követően.

A tanulókat természetesen
ösztönözni kell, így az iskolá-
banműködő ösztöndíjrendszer-
ről kérdeztük Szénásy Zoltán
igazgató urat. „Az elsődleges
támogatásunk az, hogy bár ala-
pítványi fenntartású iskoláról
beszélünk, a tanulóinktól sem-
milyen tandíjat és költségtérí-
tést nem szedünk, tehát képzé-
seink teljesen ingyenesek.
A további támogatások három
pillérre épülnek. Az első pillér,
amit a tanuló a gyakorlati kép-
zőhelytől kap, ez megközelítő-
leg 15 ezer forint havonta, étke-

zési jeggyel kiegészítve. A má-
sodik pillér a szakiskolai ösz-
töndíj, amit tanulmányi ered-
ménytől függően a hiányszak-
mások kapnak, havonta akár 30
ezer forint mértékben. A har-
madik pillér, amit az iskolát
fenntartó alapítvány nyújt,
szintén a hiányszakmások ré-
szére, a letöltött gyakorlati na-
pok után, havonta 10 ezer forint
összeg átlagosan. Ha ezeket
összeadjuk, akkor egy tanuló
könnyen hazavihet egy tanév
alatt 600 ezer forintot is. Ezen
összegeken túl pedig a hiány-
szakmás, végzős tanulóinknak
a szakvizsgával együtt egy B
kategóriás jogosítvány meg-
szerzésének lehetőségét is fel-
ajánljuk, méghozzá teljesen in-
gyen! Idén 12 tanulónk kezdte
meg az ingyenes vezetői tanfo-
lyamot.

Leendő tanulóink további tá-
jékoztatást Facebook-oldalun-
kon és a www.csiszi.eu webol-
dalunkon találnak. (X)

A jövő szakembereit képezzük
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Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig
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f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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Tavaly júniusban kezdőd-
tek az első kapavágások 
Parkvárosban, ahol teljesen 
átépítették az M7-es autópá-
lya le- és felhajtóját, valamint 
a Bem teret és az Iparos utat.

Az önkormányzat már ak-
kor jelezte, hogy mindössze 
12 hónapot kapott a kivitele-
ző, hogy elvégezze a mun-
kát. Sokan szkeptikusan 
álltak a dologhoz, azonban 
nem lett igazuk, hisz június 
10-én 100 százalékosan át-
adták a forgalom számára a 
csomópontot.

Dr. Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy egy több évtizedes 
álom vált valóra a beruhá-
zással, hiszen a Bem tér az 
1970-es években épült, ak-
kor, amikor az M7-es autópá-
lya is elkészült, s le lehetett 
hajtani róla Érd felé. Az al-
polgármester úgy tudja, az-
óta komolyabb felújítás nem 
történt, így különösen nagy 
öröm minden érdi számára, 
hogy alig egy év alatt sike-
rült a környéket teljesen 
megújítani.

– Kilométeres autóoszlo-
pok, döcögős utak és rossz-
kedvű emberek. Leginkább 
így lehetne jellemezni a 2015. 
június előtti állapotokat. Az 
áldatlan körülmények min-
den egyes napon rendkívül 
megnehezítették a közleke-

dők életét. Az M7-es autópá-
lya le- és felhajtójának felújí-
tását dr. Aradszki András
sal közösen karoltuk fel, hat 
évvel ezelőtt. Szívügyünk-
nek tekintettük a beruhá-
zást, s minden szálat meg-
mozgattunk annak érdeké-
ben, hogy idáig eljussunk. – 
tette hozzá Bács István.

Az alpolgármester azt is 
elmondta, hogy a lámpák a 
hivatalos átadásig, vagyis a 
nyár végéig nem fognak üze-
melni. Arra a kérdésre, hogy 
vajon a lámpatestek hogyan 
fogják befolyásolni a forgal-
mat, meglepő választ kap-
tunk: kiderült, hogy aho-
gyan a legtöbb autós, úgy az 
önkormányzat sem értett 
egyet az ilyen fajta forga-
lomirányítással, s tiltako-
zott a lámpák ellen. Az 
Interspar csomópontja miatt 
azonban kizárólag így lehet 
megoldani a gördülékeny 
közlekedést. Dr. Bács István 
hozzátette, hogy lemodellez-

tették a lámpák működését 
és egy szakértő cég úgy ter-
vezi meg a működést, hogy 
az 25 évre megoldja a forga-
lom irányítását. Ami biztos, 
hogy úgy lesznek beállítva, 
hogy délelőtt a Budapest felé 
haladó forgalmat támogatja, 
délután pedig a hazaérkező-
ket a központ irányában.

Dr. Bács István reagált az 
Érd és környéke Facebook-
csoportban felvetett képekre 
is, ami a Szivárvány Óvoda 
előtti parkoló állapotát firtat-
ta. Az alpolgármester el-
mondta, hogy a Hegesztő 
utca és Bem József tér közötti 
rész a jövőben is parkolóként 
fog funkcionálni, valamint az 
önkormányzat már megter-
veztette azt az épületegyüt-
test, ami alközpontként fog 
működni, vagyis várhatóan a 
jövőben ott a parkolók mellett 
irodák és üzletek lesznek, 
amelyek a parkvárosiak igé-
nyeit fogják kiszolgálni.

n Ba-NYIlaS HaJNalKa

A hazai meggytermő területek harmadát súj-
totta tavasszal fagykár, de az érdi meggyfákat 
szerencsére megkímélte az időjárás. Az Elvira-
majorban június elején még nem szüreteltek, 
hanem tanácskoztak az egyik legkelendőbb 
magyar gyümölcsről.

A tavaszi fagyok miatt 
idén kevesebb meggyre szá-
míthatunk, mint tavaly – je-
lentette ki Feldman Zsolt 
agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár a 
Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ cse-
resznye- és meggytanács-
kozásán és fajtabemutató-
ján, amit az NAIK Gyü-
mölcstermesztési Kutatóin-
tézet Érdi Kutató Állomá-
sán, az Elvira-majorban 
tartottak múlt kedden.

Hazánkban 14,5 ezer hek-
táron termesztenek megy-

gyet, 2,5 ezer hektáron cse-
resznyét. A bejelentések 
szerint közel 5400 hektár 
meggyes károsult a tavaszi 
fagyok miatt, cseresznye 
esetében az összes bejelen-
tett terület mintegy ezer 
hektár. A károk rendezésé-
re 24 milliárd forint állhat 
rendelkezésre – áll a szak-
tárca közleményében.

Feldman Zsolt államtit-
kár az érdi rendezvényen 
elmondta azt is: bízik ab-
ban, hogy a termelők, a fel-
dolgozók és a kormányzat 
közötti tavalyi párbeszéd-

nek köszönhetően kiegyen-
súlyozottabb lesz az idei 
meggypiac, és mindenki 
megtalálja a számítását.

– Nagyon régi meggyne-
mesítő centrum vagyunk, 
1950 óta foglalkozunk 
meggy és cseresznye neme-
sítésével. A hazai fajták jó 
része innen származik. 
Többek közt az Érdi Bőter-
mő is; a fajtakínálat jelentős 
részét képviseli az Érden 
termesztett mennyiség – 
tudtuk meg Makay Miklós
tól, az Elvira-major telepve-
zetőjétől, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: jelenleg 50 
hektáron termesztenek 
meggyet.

– Szerencsére nálunk 
nem okozott károkat a fagy, 
június 20-án megkezdjük a 
gyümölcs szüretelését – 
zárta szavait Makay Mik-
lós. n Á. K.

Már nem kell idő-
pontot kérni, érkezési 
sorrendben átvehetik 
a szelektív gyűjtőedé-
nyeket az ingatlantu-
lajdonosok. Komposz-
táló ládát is lehet még 
igényelni.

A háztartások mintegy 
háromnegyede már átvette 
az elkülönített hulladék-
gyűjtésre alkalmas kuká-
kat, így zökkenőmentesen, a 
megadott ütemterv szerint 
folyik a műanyag és a papír-
hulladék háztól való elszállí-
tása.

Akik még nem vitték haza 
a szelektív gyűjtőedényeket, 
június 1-jétől az ÉTH Sas ut-
cai telephelyén vehetik át 
azokat. Nem szükséges idő-
pontot kérni, a kukákat ér-
kezési sorrendben adják ki 
az ingatlantulajdonosok-
nak. Fontos viszont, hogy 
ügyfélszolgálati időben ke-
ressék fel a szolgáltatót. A 
személyazonossági igazol-
ványuk és lakcímkártyájuk 
mellett a szemétszállítás dí-
jának befizetéséről szóló 
utolsó csekket is vigyék ma-
gukkal! Ha nem személye-
sen történik az átvétel, a 
megbízott részére készítse-
nek meghatalmazást. Gyor-
sabb lehet az ügyintézés, ha 
a lakosok magukkal hozzák 
az internetről letöltött átvé-
teli elismervényt, de a szük-

séges adatokat az ügyinté-
zők a helyszínen is kitöltik.

Az ÉTH idén májusban a 
komposztáló ládák kiosztá-
sát is elkezdte. Mivel ezekből 
jóval kevesebb állt rendelke-
zésre, a lakosoknak előre be 
kellett jelenteni az igényü-
ket. Eddig a ládáknak közel 
a felét vitték el a lakosok. 
Aki előjegyzett rá, annak 
félretették, ugyanakkor azo-
kat is várják, akik korábban 
nem igényelték.

Szamek Zsolt, az ÉTH 
ügyvezető igazgatója úgy 
nyilatkozott, hogy az érdiek 
örülnek az új szolgáltatás-
nak. A háztól való szállítást 
jóval egyszerűbbnek és ké-
nyelmesebbnek tartják a 
hulladékszigetes megoldás-
nál.

Június közepétől pedig el-
indul a kísérleti jelleggel be-
vezetett üveggyűjtés is. Erre 
azonban egyelőre csak 
Parkvárosban számíthat-
nak a lakosok. A különleges, 
országosan is ritkaság-
számba menő szolgáltatást 
egy pályázatnak köszönhe-
tően, próbajelleggel vezeti 
be a szolgáltató és egyelőre 
csupán ezer háztartást 
érint. Az ehhez szükséges 
edényeket már házhoz szál-
lították. Az elkülönített hul-
ladékok – műanyag, papír és 
üveg – szállítási napja meg-
egyezik, így ebben a város-
részben mindhárom edényt 
ugyanabban az időpontban 
kell kitenni a ház elé.

n BE

Hamarosan megkezdődik a téglagyár életveszé-
lyes kéményének és épületeinek bontása – jelen-
tette be T. Mészáros András múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatóján. A terület kitakarítását 
követően piknikezőhelyet alakítanak ki a valahai 
gyár helyén, amit várhatóan az őszi Érdi Napok 
keretében vehetnek birtokba az érdiek.

Az önkormányzat január-
ban vásárolta meg a ’60-as 
évek elején bezárt téglagyár 
épületét, illetve a hozzá tar-
tozó 13 hektáros területet. 
Mint megállapították, az 52 
méter magas kémény életve-
szélyes, bontását mielőbb 
meg kell kezdeni.

Mint T. Mészáros András 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a bontási tervet már be-
nyújtották a kormányhiva-
talnak, és várhatóan még jú-
niusban megkezdődhetnek a 
munkálatok.

– A terület kitakarítása, 
amihez nem kell külön enge-

dély, már megkezdődött: a 
Városfejlesztési Kft. irányí-
tásával az ÉKFI munkatár-
sai végzik ezt a munkát. Re-
méljük, a szeptemberi Érdi 
Napok keretében már egy 
mindenki számára nyitott 
pikniket tudunk itt tartani, 
megfelelő körülmények kö-
zött – mondta a polgármes-
ter, hozzátéve: sütögetésre 
alkalmas helyek, illetve eső-
védővel ellátott részek kiala-
kítását tervezik. A leendő 
piknikező azonban most még 
bontási terület, ahová az 
életveszély miatt tilos belép-
ni, T. Mészáros András arra 
kérte a lakosságot, senki se 
közelítse meg az épületeket. 
A Duna-parti sáv továbbra is 
nyitott, a lezárás arra a terü-
letre nem vonatkozik. A pik-
nikező helyére később, a Mo-
dern Városok program kere-
tében rekreációs és szabad-
időközpont épül majd.

T. Mészáros András erről a 
kormányzati programról is 
szót ejtett sajtótájékoztató-
ján: arra kérte Pest megye 
országgyűlési képviselőit, 
hogy szavazzák meg a 2016. 

évi költségvetés módo-
sítását, amely magá-
ban foglalja a Modern 
Városok programjának 
idei finanszírozását.

– Érd számára ez a 
program nagyon fon-
tos: egyrészt kiugrási 
lehetőség, másrészt így 
megteremthetjük azo-
kat az alapokat, ame-
lyek egy megyei jogú 
város esetében elen-
gedhetetlenül szüksé-
gesek. Javítani fogja a 
hetvenezres város la-
kóinak életminőségét, 
a közösségi közlekedés 
feltételeit, az úthálózat 
állapotát, a közszolgáltatá-
sok színvonalát, és lehetővé 
teszi új munkahelyek létre-
hozatalát – sorolta a polgár-
mester, aki azzal zárta sza-
vait: a városnak még soha 
nem volt ilyen esélye a felzár-
kózásra és a fejlődésre, en-
nek ellenére az érdi baloldal 
nem fogadta el a város költ-
ségvetését, illetve a Modern 
Városok programját.

A polgármester kérése 
nem talált meghallgatásra, 

a hétfői országgyűlési sza-
vazáson az ellenzéki pártok 
és Tóbiás József, az MSZP 
elnöke, aki egyébként érdi 
lakos is, elutasította a Ma-
gyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatot, amely le-
hetővé teszi az érdi fejlesz-
tések folytatását. Az or-
szággyűlés ugyanakkor 119 
igen és 63 nem szavazattal 
elfogadta azt.

n ÁdÁM K.

Kamerákat, mikrofonokat, erősítőket, laptopo-
kat és egyéb technikai eszközöket adott át az 
Ifjúsági Önkormányzat az érdi középiskoláknak. 
A támogatói szerződést múlt héten írták alá a 
tanintézmények képviselői, valamint Erdélyi Áron 
diák-alpolgármester a Polgárok Házában.

Az első Ifjúsági Önkor-
mányzat 2015. október 1-jétől 
működik a város közgyűlése 
által elfogadott alapokmány 
szerint. A város önkormány-
zata a diákok rendelkezésére 
tízmillió forintot bocsátott, 
amiből saját költségvetést ké-
szítettek. Az elmúlt hónapok-

ban ebből a büdzséből támo-
gatták az érdi középiskolák 
szalagavató báljait, tanulást 
segítő, készségfejlesztő prog-
ramot szerveztek az általá-
nos iskolások számára, vala-
mint multimédiás eszközök-
kel támogatták a Habilitációs 
Központot is. Különdíjat aján-

lottak fel az Érd Virágzó 
Kertváros fotópályázat nyer-
tesinek, támogatást nyújtot-
tak a Masters SE egyik tánco-
sának egy nemzetközi verse-
nyen való részvételéhez, de 
részt vettek a „Mikulás a Fő-
téren” akcióban is.

Februárban az Ifjúsági Ön-
kormányzat pályázatot hir-
detett a diákstúdiók fejlesz-
tésére, amire 1 200 000 forin-
tot különítettek el. Az érdi 
középiskolák intézményen-
ként 400 000 forint értékben 
igényelhettek technikai fel-
szereléseket, amelyekkel az 
iskolai stúdiókat kívánták 
fejleszteni.

Erdélyi Áron diák-alpol-
gármester elmondta, hogy a 
kezdeményezés mind a tanu-
lók, mind pedig a tanárok kö-
rében igen nagy tetszést ara-
tott, ugyanis a fejlesztések-
nek köszönhetően jelentősen 
könnyebbé vált az iskolai 
rendezvények lebonyolítása. 

Varga Zsolt, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanára, 

aki egyúttal a VMG diákstú-
diójáért is felel, az aláírást 
követően elmondta, hogy több 
tíz éves eszközöket használ-
tak, amiknek a javítására a 
fedezetet korábban nehezen 
sikerült előteremteni. Éppen 
ezért nagyon örültek az Ifjú-
sági Önkormányzat kezde-
ményezésének, mert így egy 
nagyobb összeget tudtak for-
dítani az általuk megjelölt 
termékek beszerzésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
igazgatója, Pintérné Bernyó 
Piroska rámutatott, hogy bár 
az iskola épülete szépen fel 
lett újítva, sajnos a diákstúdi-
ót nem tudták korábban fej-
leszteni. Ugyanakkor szám-
talan rendezvényt tartanak 
az udvaron és bent az épület-
ben is, de nem tudják a megfe-

lelő színvonalon hangosítani 
a műsorokat. Az Ifjúsági Ön-
kormányzat kezdeményezé-
sének köszönhetően azonban 
a probléma megoldódott, így 
az igazgatónő hálás szívvel 
mondott köszönetet a fiata-
loknak.

Dózsa Lajos, a Kós Károly 
Szakképző Iskola igazgatója 
is köszönetet mondott az Ifjú-
sági Önkormányzatnak, 
ugyanis az Ercsi úti intéz-
mény stúdiója 1995-ben a leg-
modernebb eszközökkel lett 
felszerelve, azonban azóta el-
telt több mint húsz év, így 
azok a berendezések is el-
avultak. Az igazgató kiemel-
te, hogy az általuk kért kellé-
kek nemcsak a stúdiót, ha-
nem a rendezvényeiket is ki 
fogják szolgálni.

n BNYH

Az ellenzék nemet mondott a Modern Városokra

Romok helyett közösségi terek

Rókák a kertek alatt
Lakossági jelzések szerint a város egyes területein elsza-
porodtak a rókák. Mint T. Mészáros András elmondta, fel-
kéri a katasztrófavédelmet, hogy ha szükséges, avatkoz-
zanak be.
– Célszerű a rókák megjelenését bejelenteni akár a ka-
tasztrófavédelemnél, akár a rendőrségnél vagy az önkor-
mányzatnál, hogy a hatóságok intézkedhessenek – hang-
súlyozta a városvezető.

Érd számíthat rájuk!

Megújuló diákstúdiók
Dózsa Lajos, Pintérné Bernyó Piroska, Erdélyi Áron diák-alpolgár-
mester és Varga Zsolt

A Vörösmartyban már izgatottan bontogatják a csomagokat

T. Mészáros András a Modern Városok 
program támogatására kérte az ellen-
zéket, mindhiába

Több évtizedes álom vált valóra

Vége a dugóknak

Átadták a Bem teret

Fókuszban a meggytermés

Szelektív hulladékgyűjtés

Szünetel a betegellátás
A Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény tájékoztatja az 
érintetteket, hogy a Semmelweis-napi 

ünnepség miatt 

2016. június 24-én 13 és 14 óra között, 
valamint 

2016. július 1-jén, Semmelweis-napon 
szünetel a betegellátás.

Sürgős esetben a központi 
ügyelethez 

(Érd, Szabadság tér 9.) lehet fordulni.

Dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató főorvos
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Hagyományteremtő 
kiállítás nyílt hétfőn 
az Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskolában: a 
végzős Demeter Fanni 
képeit csodálhatták 
meg iskolatársai.

A nyolcadikos Fanni fantá-
ziavilágába sétálhat be az, 
aki megnézi az iskolájában 
kiállított képeket. Egyedi 
színhasználata, képi világa 
magával ragadja a szemlélőt.

– Fanni különleges lány, 
aki nemcsak fantasztikusan 
rajzol, de a többi tantárgy-
ban is kiemelkedő: országos 
irodalmi csapatversenyt 
éppúgy nyert már, mint 
nyelvtan- vagy földrajzver-
senyt, és számtalan rajzpá-
lyázaton elismerték tehetsé-
gét – tudtuk meg Nonn Ilona 

tanárnőtől, a kiállítás rende-
zőjétől, aki lapunknak azt is 
elmondta: Fanni képeiről mi-
nőségi fényképeket készítet-
tek, hogy alkotásai megma-
radjanak az iskolának. Mi-
után a kiállításnak vége lesz, 
a másolatokat vitrinekbe te-
szik, így a gyerekek később 
is megcsodálhatják őket.

Hogy nemcsak a pedagó-
gusok ragaszkodnak Fanni-
hoz, hanem a fiatal lány is a 
tanáraihoz, mi sem mutatja 
jobban, hogy Fanni mind-
egyikőjüktől egy-egy sze-
mélyre szabott tájképpel bú-
csúzott. Mint lapunknak el-
mondta, leginkább tájakat 
szeret festeni, rajzolni: le-
gyen az valóságos vagy me-
sebeli, egyaránt kedves a 
szívének.

– Van, hogy egy-egy ké-
peslap tetszik meg, máskor 
a fantáziám vezet az alko-

tásban – mondta a fiatal 
lány, aki ősztől az érdi Vö-
rösmarty gimnáziumban 
folytatja tanulmányait. Ami 
a távolabbi jövőt illeti, még 
nincs határozott elképzelé-
se, de az biztos: a rajzolás-
sal továbbra is foglalkozni 
szeretne.

– Nagyon ki tudok kap-
csolni alkotás közben. Sok-
kal jobban ki tudom fejezni 
magam rajzban, mint sza-
vakkal – mondta a fiatal 
lány, aki az idei tanévben el-
nyerte az Érd Kiváló Diákja 
címet.

A Teleki iskolában fontos-
nak tartják, hogy a gyerekek 
a rajz, illetve az ének tantár-
gyakban is sikereket érje-
nek el, hiszen ezek az önki-
fejezés eszközei lehetnek, a 
pedagógus pedig egy-egy 
rajzon keresztül felismerheti 
a gyerekek problémáit.

– A sikerélmény természe-
tesen nemcsak a kézügyes-
ségen múlik, fantázia is kell 
hozzá – hangsúlyozta Vin
czéné Lőrinc Judit, Fanni 
rajztanárnője, hozzátéve: 
azt tapasztalja, hogy azok a 
gyerekek, akikkel nem fog-
lalkoznak otthon, nem me-
sélnek nekik, nem olyan fej-
lett a fantáziájuk.

Fanniban azonban nincs 
híja a fantáziának; ahogy 
Patkóné Séra Ilona iskola-

igazgató fogalmazott: mint 
képei, eredményei mutatják, 
számára az alkotás nem 
munka, hanem örömforrás, 
a tanulás pedig nem robot, 
hanem belső igény – ezért 
Demeter Fanni példaképe 
lehet minden gyereknek. 
A képeiből készült kiállítás 
ugyan csak időszakosan lát-
ható, jövőre azonban szeret-
nék bemutatni más tehetsé-
ges diákok alkotásait is.

n Á. K.

Aki nem látta, a hétvégéig 
még megtekintheti a kárpát-
aljai kortárs képzőművésze-
tet bemutató, Keresztmet-
szet című vándorkiál-
lítást. A  jövő pénte-
ken pedig Sipos Ma
rica tatabányai szob-
rászművész egyéni 
kiállításának megnyi-
tóján vehetnek részt a 
művészetkedvelők.

Sipos Marica 1967-
ben született Tatabá-
nyán. Már gyermek-
korában képzőmű-
vésznek készült. 
A  vasutas szakszer-
vezetek képzőművész 
körében tanult min-
tázni Kirchmayer Ká-
rolytól, majd 1993-ban 
az Iparművészeti Fő-
iskola fémműves sza-
kán diplomázott. Mes-
terei Péter Vladimír 
és Bánfalvi András voltak. 
Két év múlva az Iparművé-
szeti Főiskola Mesterképző 
Intézetében egyetemi diplo-
mát szerzett. 1994 óta a Cor-
vin rajziskola vezetője. Szá-
mos egyéni és csoportos ki-
állítás résztvevője.

Elsősorban fémeket hasz-
nál, és segítségükkel csu-
pán tárgyiasít dolgokat. 
Mindazt, amit megél és át-
érez ebből a korból, tulaj-

donképpen csak „tálal” – de 
soha nem véleményez – az 
emberek felé. Rendkívül 
fontosnak tartja, hogy nincs 

egyértelmű véleménye. Bár 
a művészetben fontos az 
üzenet, a gondolat, de ez 
többoldalú, nagyban függ a 
befogadótól is. Van, akinek 
mindvégig csak egy poén 
marad egy-egy munkája, 
mások a dolgok mögé lát-
nak, saját aspektusukból 
szemlélve egy új jelentést is 
beleszőnek – vallja Sipos 
Marica szobrászművész egy 
pár évvel ezelőtti interjú-

ban, majd hozzáteszi: alko-
tásaiban óhatatlanul jelen 
van a keménység, az ipari 
jelleg. Vonzzák a rozsda-

mentes anyagok. 
Csak azt tudja meg-
formálni, amit maga 
is megél, amiben ben-
ne van, s nemcsak 
külső szemlélője. Fé-
mekkel, főként vassal 
dolgozik szívesen, 
számára ez jelenti a 
kor anyagát. Sőt, 
olyan éles, hasító 
szerszámformákat 
használ, amelyek fáj-
dalmat, szenvedést 
okoznak. „Sipos Mari-
ca öntött és szerelt, 
alapvetően geometri-
kus jellegű, zárt, né-
hol megnyitott bronz- 
és vashasábokra han-
golt szobrászati vilá-
ga a reduktív, mi ni-

ma lis ta szellemiség szobrá-
szati továbbviteléről tanús-
kodik” – olvastuk a művé-
szetéről írt jellemzésben. 
Sipos Marica szobrászmű-
vész pár évvel ezelőtt részt 
vett az Érdi Művésztelep 
munkájában.

Egyéni kiállítását június 
24-én 18 órakor Györffy 
László festőművész nyitja 
meg az Érdi Galériában.

n BE

Városunkban először látható Érd és térsége 
rajztanárainak közös képzőművészeti kiállítása a 
művelődési házban. A sokszínű, változatos tár-
lat megnyitójára múlt hétfőn, pedagógusnap 
alkalmából került sor.

Ugyanabban a városban 
tanítanak, mégsem ismerik 
egymást. Bár rendszeresen 
felkészítik diákjaikat a 
rajzversenyekre, s ők ma-
guk is alkotnak – iskoláink 
művészettanárai leginkább 
csendesen megbújnak a 
háttérben. Most azonban 
Lukács Orsolya, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
munkatársa kezdeménye-
zésére az alkotó rajztaná-
rok munkáival is megismer-
kedhet az érdi közönség.

Hétfőn a pedagógusnapi 
rendezvény az Alkotó okta-
tók című kiállítás megnyitó-
jával vette kezdetét. – Célja, 
hogy bemutatkozási lehető-
séget, találkozási fórumot 
teremtsen az érdi és a szom-
szédos települések iskolái-
ban rajzot tanítóknak, hi-
szen többen szívesen alkot-
nak, de eddig még nem volt 
alkalmuk a találkozásra, 
bemutatkozásra – emelte ki 
az alkotókat és a nagyszá-

mú érdeklődőt köszöntve T. 
Mészáros András polgár-
mester. – Ez a tárlat egyben 
része a művelődési központ 
új vezetése által meghirde-
tett koncepciónak, amely a 
szórakoztatáson túl a kap-
csolatteremtésre és a kö-
zösségépítésre is alkalmat 
kínál – fűzte hozzá a polgár-
mester.

A kiállítás megnyitójá-
nak vezérgondolatát az 
Akantusz című mű inspirál-
ta – mutatott rá szakmai 
értékelésében Szalay Jó
zsef, a Magyar Rajztanárok 
Országos Egyesületének el-
nöke. Az akantusz – magya-
rul med ve talp fű – tulajdon-
képpen egy jelentéktelen 
gyomnövény, ám leveleinek 
ábrázolása mégis korokon 
átívelve végigvonult az em-
beriség történelmén. A ko-
rinthoszi oszlopok díszítő-
elemeként volt ismert, de a 
középkorban a nemesi cí-
mereken és pajzsokon is fel-

ismerhető ez a levélforma. 
Majd a szecesszióban, de a 
későbbi stílusokban is visz-
sza-visszatér az akantusz-
levél. Számos ábrázolásban 
jelen van, annak dacára, 
hogy egyébként egy lené-
zett gyomnövény. Nem hi-
valkodó, mégis nyomot ha-
gyott az építészetben és a 
díszítőművészetben. Hozzá 
hasonlóan a pedagógusok 
is az általuk alkalmazott 
apró jelekből, motívumok-
ból képesek minőséget te-
remteni, s belőlük a kultúra 
lenyomatát létrehozni.

A rajztanárok kiállításá-
nak különleges értéke, hogy 
a szemlélőben azt az érzetet 
kelti, mintha egy kalei-
doszkópba nézne bele, s a 
különböző színű üvegcsere-
pek ide-oda mozdulva, kü-
lönleges szépségekkel aján-
dékoznak meg bennünket. 
A kiállított munkák a kor-
társ művészeteken átívelve, 
különböző technikákat, mű-
fajokat, irányzatokat jelení-
tenek meg. Eközben az al-
kotói szemlélet ellenpólusai 
is jól érzékelhetőek. Didak-
tikus tárlat szemtanúi lehe-
tünk, amelyen az alkotások 
forma- és színvilágukkal, 
szemléletükkel és gondola-
t iság uk kal oktatnak, 
ugyanakkor egy sajátos vi-
lágba is engednek betekin-
teni. Mint a szerényen nö-
vek vő akantuszlevél , 
amelynek formáira kultú-
rák épültek – mondta Sza-
lay József.

A kiállítás megnyitóján 
Vadász Gergely gitárzené-
jét hallhatták a résztvevők. 
Az Alkotó oktatók című tár-
lat július 4-ig megtekinthető 
a Szepes galériában.

n B. ÁBRaHÁM

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.

Jövőre, másokkal, ugyanitt

Belső és külső tájak

„Sokkal jobban ki tudom fejezni magam rajzban, mint szavakkal”

Idényzáró kiállítás a galériában

Vélemény nélküli szobrok

Sipos Marica: Idézet (bronz, 2003)

Alkotó oktatók

Akantusz levelek

A kiállító tanároknak eddig még nem volt alkalmuk a találkozásra, bemutatkozásra

Tanítványok, kollégák is eljöttek megnézni a tárlatot

Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

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

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu

36
73

83

Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére
            keretekre
              -20–50%

OPTIKA NAP
2016. 06. 21.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!

36
84

30

APLT lapcsoport ingyenes lapokatértékesítő szegmenseújkollégátkeres.

Kínált pozíció:

hirdetésiasszisztens
Munkakör célja:
A hirdetési vezető és az irányítása alá tartozó csoport munkájának
támogatása.

Feladatok:
• A szerkesztőség működéséhez szükséges adminisztrációs feladatok
ellátása.
• Vezetői programok szervezése, időpontok kérése, határidők nyilván-
tartása.
• Vezetői megbeszélések előkészítése és szervezése, megbeszélése-
ken elhangzottmunkák és határidők koordinálása.
• Belső és külső tárgyalási anyagok, előadások elkészítése, a szükséges
információk rendelkezésre állásának biztosítása.

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés és
táblázatkezelés, prezentációk készítése)
• Magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség
• Kiváló kommunikációs készség
• Ügyfélközpontú és üzleti szemlélet
• Lojalitás, diszkréció

Előnyök:
• üzleti/értékesítési tapasztalat
• vezetői asszisztensi tapasztalat

Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezésmódja: a fényképes önéletrajzokat
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre várjuk.
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A film egy fiatal fiú, zene-
iskolai tanulóból „zenésszé 
válásának” küzdelmes útját 
mutatja be. Andrew Neiman 
(Miles Teller) az Egyesült 
Államok leghíresebb zeneis-
kolájába, a Shaffer Konzer-
vatóriumba jár, dobolni ta-
nul. Legnagyobb célja, hogy 
az elit zenei iskola kiváló 
dobos növendéke legyen. 
Terence Fletcher (J. K. 
Simmons), a kíméletlen 
módszereiről hírhedt oktató 
felfedezi Andrew tehetségét, 
és beveszi őt elsőszámú ze-
nekarába, ezzel örökre 
megváltoztatva a fiú életét. 

Andrew tökéletességre tö-
rekszik, amely lassan máni-
ájává fajul, miközben ke-
gyetlen tanára abban hisz, 
hogy a tehetséget minden-
áron fel kell szabadítani, és 
ami bujkál, azt ki kell présel-
ni a tanulókból, szinte az 
őrületbe hajszolja őt. Meg-
szállottan gyakorol éjjel-
nappal, még szerelmi kap-
csolatát is veszni hagyja, el-
sődleges célja mindent felül-
ír, hogy kitörjön a szürke tö-
megből, és a legendák csar-
nokába léphessen, szó sze-
rint rengeteg könny, verejték 
és véráldozat árán.

A Kamien Chazelle által 
írt és rendezett film bete-
kintést enged abba a szín-
falak mögött zajló kemény 
munkába is, amelynek 
eredményeképp egy zenész 
vagy zenekar úgy tud kiáll-
ni egy színpadra, hogy a 
maximumot nyújthassa a 
közönségnek. Mindezt egy 
egyedi történeten keresz-
tül. Garantált szórakozás, 
hatalmas élmény, az em-
bert nem engedi fölállni a 
fotelból, míg végig nem néz-
te. Nemcsak dzsesszrajon-
góknak ajánlott, hanem 
minden, igényes szórako-
zásra, sőt, elgondolkodtató 
és maradandó élményt 
nyújtó drámára vágyó film-
kedvelőnek.

Megtalálják a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában.

A programokra a belépés díjtalan!
Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum 2030 Érd, Budai út 4.

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

A múzeum fenntartója Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Programok

17:00 Dr. Tóth Csaba professor emeritus /Debreceni Egyetem/ 

fotókiállítása Hortobágytól a Hargitáig címmel

Köszöntőt mond: T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Megnyitó: Dr. Szabó József professor emeritus /Debreceni Egyetem/

18:00  Előadást tart: Dr. Kubassek János, múzeumigazgató: 

A Kárpát-medence természeti és kulturális értékei címmel

19:00 Rosenbrücke Énekkar koncertje a kocsiszínben

Karnagy: Vékey Mariann, Harmonikán kísér: Dósa Attila

Szólisták: Fedinecz Pál, Nágelné Zombori Anita, Tót Katalin

19:45 Előadások:

1./ Dr. Kubassek János múzeumigazgató: 

Magyar emlékek a sokarcú Brazíliában

2./ Herpai Imre földrajz tanár - Lakó Judit főiskolai adjunktus 

/Eger, Esterházy Károly Főiskola/: 

Barangolások Ománban

3./ Lendvai Timár Edit az ELTE doktorandusza, 

a Magyar Földrajzi Múzeum munkatársa: 

Svédországi életképek Uppsalától Kebnekaiseig

4./ Herpai Imre földrajz tanár: Az én természetem

22:00 Filmbemutató: Adatvadászok 

A film a Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíciójáról szóló 

három részes sorozat első része

Rendező, operatőr: Kálló Péter

A programokra a belépés díjtalan!

Ahol az ősi országutak 
szétágaznak, naponta el-
megyek az „elhurcoltak 
emlékműve” előtt, amely-
hez a málenkij robot 1945 
januári keserű emléke ta-
pad. Az elhurcolás azonban 
korántsem egy alkalommal 
érintette az itt lakókat.

A Városi Könyvtárban 
van a Kényszerkirándulás 
a Szovjetunióba / Magyar 
deportáltak a KGB fogsá
gában – 1956 című könyv, 
szerzői: Horváth Miklós 
hadtörténész, nyugállomá-
nyú ezredes, egyetemi ta-
nár, stb. és Olekszandr 
Pahirya, ungvári születé-
sű, kijevi egyetemi oktató, 
levéltáros.

Találtam benne érdieket 
érintő adatokat.

„A Budapesthez közeli te-
lepülések megszállása so-
rán sokan estek fogságba. 
Például Érdliget november 
8-án végrehajtott átfésülé-
se során tartóztattak le 8 
fegyveres diákot, a Nem-
zetőrség tagjait, akiket a 
magyar államvédelmisek 
hallgattak ki több ízben, 
majd Tökölre vitték őket, 
onnan pedig Ungvárra ke-
rültek.”

„Jegyzőkönyv 8 magyar 
állampolgár szovjet kato
nák általi őrizetbe vételé
ről Érdliget körzetében – 
1956. november 8.

(…) Érdliget átfésülésekor 
(…) a következő személye-
ket fogta el: Török Jánost 
géppisztollyal és gránáttal; 
Kincses Jánost géppisztoly-
lyal; Kincses Józsefet gép-
pisztollyal; Kincses Jánost 
géppisztollyal; Zsigmond 
Józsefet géppisztollyal és 
golyószóróval; Egry Valér 
diákot géppisztollyal; Fülöp 
Attila diákot géppisztollyal; 
Hankó Sándort golyószóró-
val. (…) Ugyanezen a napon 
Érden 4 fegyverest tartóz-
tattak le, akik közül az 
egyik légvédelmi ágyúval 
lőtt rá a szovjet harckocsi- 
és autókonvojra.”

Másutt azt olvastam, 
hog y „a Fejér meg yei 
Adonyban a Különleges 
Hadtest katonái az érdligeti 
Nemzetőrség néhány fel-
fegyverzett tagját fogták el, 
akik élelmiszert próbáltak 
felkutatni a településen.”

„Jelentés a 32287es 
szovjet katonai alakulat
hoz tartozó gépkocsizó 
zászlóalj 3. százada pa
rancsnokának magyar ál
lampolgárok egy csoport
jának őrizetbe vételéről – 
1956. november 8.

„1956. november 8-án 11 
óra 30 perckor Adony 
északkeleti határában sza-
kaszommal elfogtuk ma-
gyar állampolgárok egy fel-
feg y verzett csoportját, 

amelynek tagjai: Nobisz 
József, Kovács János, Mol-
doványi József, Gyüre Fe-
renc, Cseh Nagy Sándor, 
Juhász Tibor, Szalai Lász-
ló. A letartóztatott szemé-
lyektől a következő fegyve-
reket  kob oz t u k e l : 
„Dektyarev” golyószóró – 1 
(egy) és 7 tár; a fegyver 
élesre volt állítva, és csövét 
a szakasz felé irányították. 
PPS géppisztoly – 3 (három) 
és 7 tele tár, 1500 golyóval a 
PPS-hez. Karabély – 3 (há-
rom) és 1200 db golyó. Grá-
nát – 26 (huszonhat).”

n  n  n
Eléggé nyomasztó törté-

netekről szól ez a könyv. És 
vannak olyan bejegyzések, 
amelyeket nem tudok vagy 
inkább nem is akarok érte-
ni. Például „a letartózta
tottak közé kerültek olyan 
emberek is, akik segítet
tek a szovjet katonáknak 
felkutatni és összegyűjte
ni a fegyvereket. Többek 
között november 8án, 
Érdligeten a szovjet jár
őrök a rendőrség épülete 
közelében elfogták Fülöp 
Attila budapesti harma
dikos gimnáziumi diákot, 
aki át akarta adni a rend
őrségen a nála lévő grá
nátokat.”

n  n  n
A Szovjetunió területére 

deportált személyek haza-

szál l ítására vonatkozó 
adatok szerint 1956. novem-
ber–1957. január között 
összesen több mint 800 em-
ber. És ez csak a fenti idő-
szak és annak is hiányos 
adatai szerint, amennyit 
eddig biztosan azonosítani 
tudtak a kutatók.

n  n  n
Még néhány érdekes adat: 
Érdligeti lakos volt Szé

kely Bálint hadnagy (1928., 
Mezőtúr), akit november 
6-án vettek őrizetbe, no-
vember 10-től december 21-
ig volt a szovjeteknél, majd 
itthon a Kozma utcai bör-
tönben töltött 7 napot, és 
december 29-én szabadult. 
Őt a VIII. kerületi tanács 
épületében fogták el, ahol a 
kiegészítő parancsnoksá-
gon volt a szolgálati helye.

A z  Érd / Érd l i g et rő l 
deportált, Budapestre visz-
szaszállított személyek: 
Egri Valér (1939., Kapos-
vár), kiskorú tanuló. Barát-
jával Érdre menet novem-
ber 8-án kézigránátot talál-
tak, amit magukkal vittek, 
hogy a rendőrségen lead-
ják. Útközben szovjet kato-
nák igazoltatták, majd le-
tartóztatták őket. Két nap 
múlva már a Szovjetunió-
ban voltak, egy hét múlva 
újra Budapesten, börtön-
ben, ahonnan a szabadulá-
sáról nincs adat. Fülöp At
tila (1938., Szentendre), 
érdligeti tanuló volt a társa, 
akit barátjával, Valérral 
együtt tartóztattak le. Őt 
csak december 9-én indítot-
ták vissza Magyarország-
ra, újabb 8 nap múlva fogad-
ta be a pesti börtön, ahon-
nan december 21-én szaba-
dult.

Nincs adat egyeseknek a 
Kozma utcai börtönbe kerü-
lésük utáni további sorsá-
ról, azon kívül, hogy a pesti 
börtönnapló szerint oda 
december 20-án érkeztek: 
Hankó Sándor (1934., Bu-
dapest), akinél a szovjet 
csapatok Érdliget térségé-
ben fegyvert találtak, ezért 
őrizetbe vették, ifj. Kupi 
István (1928., Budapest) 
érdi lakos, november 4-én 
az érdi rendőrségen fegy-
vert kapott, november 8-án 
a lakásához érkező szovjet 
katonáknak a fegyverét át-
adta. Miután az átvételről 
írást követelt, a szovjet ka-
tonák őrizetbe vették.

n  n  n
A nagytétényi nemzet-

őrök szállítottak a tétényi 
lakosoknak. A forgalmat 
ellenőrző szovjet katonák a 
gépkocsiban fegyvert talál-
tak, ezért letartóztatták 
őket: Kincses János (1928., 
Nagytétény), Kincses Já
nos (1938., Budapest), Kin
cses József (1919., Budafok), 
Zsigmond József (1933., 
Nagytétény). Ők december 
23-án szabadultak ki.

És velük eg y időben 
szabadult Török János 
(1928., Ercsi), akit a szovjet 
csapatok szintén Érdliget 
térségében tartóztattak le, 
mert fegyvert találtak nála.

Befejezésül idézem, hogy 
„Moldoványi József (1940., 
Budapest, lakhely: Érdli-
get), (…) A deportált sze-
mély tevékenységére utaló 
adatok /rovatban/: Magyar 
államvédelmi beosztottak 
november 9-én történő ki-
hal lgatásukat követően 
egyetértettek a deportálá-
sával.” n VoTIN JÓZSEF

Emlékmű a város közepén 
Másik történet…

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

TÉMÁJa: ÉRd NEVEZETESSÉGEI.
Az alkotások mérete A/3, technikája szabadon választott.

Beadási határidő: augusztus 26. (péntek).
Helye: Szepes Gyula Művelődési Központ

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

Szeretlek Érd!
Rajzpályázat városunk nevezetességeiről

FILM

Egy ütős mozi: 
Whiplash

Meghívó

Az Irodalomkedvelők klubja szeretettel meghívja Önt, kedves 
családját és barátait 2016. június 16án (csütörtök) 17 órára az Érdi 

IRKA irodalmi és kulturális folyóirat 5. születésnapi műsorára.

Közreműködnek: Battaichi tai-chi klub, Szigeti Eszter és Varga Zoltán, valamint az IRKA-tagok.
az est háziasszonya: Daróci Lajosné klubvezető.
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)

Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

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

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

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

Az ön kódja:

HUB051KKTA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

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

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

2.490 Ft/m2

2.590 Ft/m2
2.990 Ft/m2

2.890 Ft/m2

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

akár -70%

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

3
6

8
41

2

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

A BUDAÖRSI ÉS TÖRÖKBÁLINTI AUCHAN ÁRUHÁZ AJÁNLATA

VASÁRNAP: 7:00-21:00

Nagy választék kalandból
Az akció érvényessége:
2016. 06. 15-2016. 06.22.

1729Ft -430 Ft

1299Ft

Omnia őrölt kávé
500g, 2598Ft/kg

199 Ft -50 Ft

149Ft

Vizes pohár
Ft/db

23990Ft -4000Ft

19990Ft

Medence sátortetővel
244x51cm

5000Ft -2001Ft

2999Ft

Qilive hátizsák táska 16"
vagy laptop táska 15"



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

KIÁLLÍTÁS

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

FOTÓGALÉRIA
Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

KLUBÉLET

GOMBÁSZKÖR
Lakótelepi klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Június 24-én, pénteken 18 órától

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

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

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
Nyitvatartás: keddtől vasár-
napig 10-től 18 óráig

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: 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 20., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról  
19:30  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 6. 

rész ism. Háy János
20:55  Én és a maffia színes, amerikai vígjáték, 

R: Frank Rainone 1994 
  16 éven felülieknek!

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 21., 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 (2) 7. rész 2012
20:50  Vámos Miklós beszélgető műsora 7. 

rész Grecsó Krisztián
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 22., 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  Óvatlan fejvadászok színes, amerikai 

akciófilm, R: Max Kleven, 1989 
12 éven felülieknek!

22:30  Vámos Miklós beszélgető műsora 7. 
rész Grecsó Krisztián

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

beszélgetés aktuális témákról
0:10  Híradó ism.

JúNIUS 23., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 51. rész
20:00  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Mozgás ism. Sportmagazin
21:00  Én és a maffia ism. színes, amerikai 

vígjáték, R: Frank Rainone, 1994 
16 éven felülieknek!

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 24., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 64. rész

20:00  Misztikus játék színes, amerikai film-
dráma, R: Steven Hilliard Stern, 1982 
12 éven felülieknek!

21:40  Chaplin szereti a zenét – jazz sorozat 
ism. Equinox (2) 7. 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 25., SZoMBaT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 27. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
21:30  Óvatlan fejvadász ism. színes, ameri-

kai akciófilm, R: Max Kleven, 1989 
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 26., VaSÁRNaP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 64. rész ism.
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Felhő járók színházi előadás
21:30  Misztikus játék ism. színes, amerikai 

filmdráma, R: Steven Hilliard Stern, 1982 
12 éven felülieknek!

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

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

Színészlegendák
Könyvválogatás

Nyári ajánlók
Honlapunkon és nyomtatott 
formában is.

ZENEI KÖNYVTÁR

Zenei klub
Vendég Gidófalvy Attila ze-
nész.
Június 21-én, kedden 18 órakor

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070

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

A program kezdete: 13 óra
Az ételek beadása: 17 óra
Eredményhirdetés: 18 óra

SZENT IVÁN-ÉJI 
CIVIL 

PIKNIK

2016.
június 25.
13–22 óráig

Szervezők: 
Hudák Ágnes, 
Pincetulajdonosok Egyesülete

Színpadi programok, 
EStE a Kiss Company zenél, 
majd hagyományos 
Szent Iván-éji 

tűzugráS.

FőzőverSenyre invitáljuk 
az érdi civil szervezeteket, 

egyesületeket, intézményeket. 

Szabad tűzön készült 
bográcsétellel lehet nevezni. 

Az elkészült fogásokat 
hozzáértő zsűri értékeli.

előzetes regisztráció: 
wolf.katalin@szepesmk.hu

Helyszín: 
Érd-Ófalu, 

a Molnár utca 
végén lévő 
Duna-parti 

szakasz

Szepes gyula Művelődési Központ

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 

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 

Nyári zárva tartásunk 
minden részlegben 2016. 
augusztus 8. és 21. között.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
akár korlátlan ételfogyasztással is (4000

Ft/fő) péntek-szombat-vasárnap.
Nyitva: 11–21 óráig

Érd-Parkváros, Iparos u. 60.

www.facebook.com/befalobill
www.befalobill.com
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BBQ hétvége a Befaló BillnélÉRDI 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.
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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.

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.

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.
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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 lénye-
ges feladatok: német nemzetisé-
gi óvodapedagógusi feladatok el-
látása vegyes életkorú csoportban.
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, német nemzetiségi 
óvoda pedagógus,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák: empátia, 
tolerancia, gyermekközpontúság, 
kiváló kommunikációs készség, 
csapatszellem.
a pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz, mo-
tivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakkép-
zettséget igazoló dokumentumok 
másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak megké-
rését igazoló postai feladóvevény,
• egészségügyi könyv,
• arról szóló nyilatkozat, hogy a 
pályázati anyagában foglalt sze-

mélyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkoráb-
ban 2016. augusztus 1. napjától 
tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. július 10. A  pályá-
zati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Vargáné Magyar 
Erika nyújt, a 30/790-2850-es tele-
fonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Var-
gáné Magyar Erika részére a 
pumukliovoda@gmail.com e-mail 
címen keresztül.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 15.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

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

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
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:
• a kereskedelmi, vendéglátó-
ipari és egyéb üzletek nyitásá-
val és nyilvántartásával kapcso-
latos ügyek, az üzemeltetéssel 
kapcsolatos eljárások, ellenőr-
zések lefolytatása,
• telepengedélyezési eljárás, 
valamint bejelentéshez kötött 
nyilvántartásba vételi eljárás 
lefolytatása.
• magánszálláshely-szolgálta-
tási eljárások,
• piaccal és vásárokkal kapcso-
latos eljárások,
• zenés, táncos rendezvények-
kel kapcsolatos eljárások,
• központi címregiszterrel kap-
csolatos jegyzői feladatok el-
végzése.
Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: 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,
• A II. besorolási osztályban: 
közgazdasági, közszolgálati 
rendészeti, műszaki középisko-
lai végzettség; vagy középisko-
lai végzettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, 
közszolgálati szakmacsoport-
ba tartozó szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizs-
ga.
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. rende-
let 1. melléklete szerinti szak-
mai önéletrajz, 
• végzettséget igazoló bizo-
nyítvány, oklevél egyszerű má-
solata.

a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2016. július 11.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 25. 
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 
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: 
14/934/12/2016., 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 7.
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány,
• bérezés: a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben foglaltak szerint. 
A kinevezés határozott időre 
– tartós táppénz, CSED, GYED, 
GYES-en lévő kolléga távollé-
tének idejére – szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
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 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 
14. pont szerinti feladatok el-
látása.
Ellátandó feladatok:
• a kereskedelmi, vendéglátó-
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.
• magánszálláshely-szolgálta-
tási eljárások,
• piaccal és vásárokkal kapcso-
latos eljárások,
• zenés, táncos rendezvények-
kel kapcsolatos eljárások,
• központi címregiszterrel 
kapcsolatos jegyzői feladatok 
elvégzése.
Jogállás, illetmény és jut-
tatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, va-
lamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszol-
gálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társa-
dalomtudományi, hittudo-
mányi, jogi, műszaki szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképezettség és 
informatikai, ügyviteli, köz-
gazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormány-
ablak ügyintézői vizsga.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• államigazgatásban hatósági 
területen eltöltött gyakorlat,

• közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: 
• rendszerezett probléma-
megoldás, 
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség, 
• precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 45/2012. (III.20.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz, 
• végzettséget igazoló bizo-
nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: 2016. július 
11.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 25. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Südi-Csibrák Melinda Általá-
nos Igazgatási Csoportvezető 
nyújt, a 23/522-371-es tele-
fonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
• postai úton, a pályázatnak 
a Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14/934/11/2016., 
valamint a munkakör megne-
vezését: hatósági ügyintéző;
• személyesen: dr. Kertész 
Orsolya, Bartos Beatrix, Sze-
mélyzeti Csoport, Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1. 
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 7.
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: 
• a kinevezés feltétele a Kttv. 
42. § (1) bekezdése szerinti 
három hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány,
• bérezés: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltak 
szerint. A kinevezés határo-
zott időre – tartós táppénz, 
CSED, GYED, GYES-en lévő 
kolléga távollétének idejére 
– szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
Munkavégzés helye: Magyar Föld-
rajzi Múzeum, 2030 Érd, Budai út 4.
a munkakörbe tartozó feladatok:
• végzi az intézmény levelezését az 
iratkezelési szabályzatnak megfe-
lelően,
• iratok sokszorosítása,
• irattár kialakítása, kezelése,
• szabályzatok, igazgatói utasítások 
nyilvántartása,
• az intézmény által kiadott publi-
kációk, kiadványok, leporellók, sza-
bályzatok, levelek gépelése,
• korrektúrák javítása, kéziratok gé-
pelése,

• közreműködés a múzeum műkö-
déséhez szükséges anyagok be-
szerzésében, árajánlatok kérése,
• vendéglátási és koordinációs te-
endőket lát el a konferenciákon, 
rendezvényeken,
• felvilágosítást ad az érdeklő-
dőknek a múzeum programjairól, 
nyitvatartásáról,
• intézi a Múzeumbarát Kör admi-
nisztrációját, a tagokat a rendezvé-
nyekről levélben értesíti. 
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:
• középfokú iskolai végzettség,
• gép- és gyorsírói képesítés,

• felhasználói szintű számítógépes 
ismeret.
Pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz, motivációs 
levél,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
Munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2016. szeptember 1.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. június 30.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton a Magyar Földrajzi Mú-
zeum címére (2030 Érd, Budai út 4.),
• e-mailben az info@
foldrajzimuzeum.hu címre.
Pályázat elbírálásának módja: 
intézményvezető döntése alapján.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 18.

KÖZÖS ÉRDEKÜNK
A VÁROS TISZTÁNTARTÁSA!

Az ÉTH munkatársai minden héten kitakarítják a 
szelektív hulladékgyűjtőket és környéküket. Ennek el-
lenére pár nap múlva illegális, nem odavaló hulladék-
halmok jelennek meg.

a közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
a közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. 
sz. melléklet 32. pont: Település-, 
terület- és vidékfejlesztési, tele-
pülésüzemeltetési feladatkör.
Ellátandó feladatok:
• a városi közutak és műtárgyaik 
üzemeltetetésével kapcsolato-
san ellátandó feladatok,
• közútkezelői feladatokkal kap-
csolatos ügyintézés,
• a város víz-csatorna, felszíni 
vízelvezetéssel kapcsolatos ügy-
intézés,
• helyi hulladékgazdálkodással 
összefüggő feladatok ellátása,
• részvétel az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vagyon-
üzemeltetési feladatainak ellátá-
sában.
Munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: település-
üzemeltetési ügyintéző – dön-
tés-előkészítés.
Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 

törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Közszolgálati Szabályzata az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőoktatásban szerzett épí-
tész-, építő-, kertészmérnök 
szakmacsoportokba tartozó gaz-
daságtudományi, agrár, szocio-
lógus, földrajztanár, geográfus 
szakképzettség, vagy felsőokta-
tásban szerzett szakképzettség 
és környezetvédelmi, vízügyi, 
település-fejlesztési, vidékfej-
lesztési, közlekedési felsőfokú 
szakképesítés.
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• közigazgatási szakvizsga,
• közútkezelési feladatok ellátá-
sában szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémameg-
oldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli kife-
jezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai ön-
életrajz,
• végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű másolata.

a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör leg-
korábban 2016. július 11. napjá-
tól tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 30. A  pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Horváth-
Szulimán Tibor Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Irodaveze-
tő nyújt, a 23/522-300-es tele-
fonszám 276-os melléken.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak 
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: 
14/934/13/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: térin-
formatikus.
• személyesen, dr. Kertész Orso-
lya – Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Személyzeti 
Csoport - Pest megye, 2030 Érd, 
Alsóutca 1.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 8.
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,
• a kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikö-
tésével.

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.

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.

A Magyar Földrajzi Múzeum
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
titkárnői munkakör betöltésére.

Hétfő

Csütörtök

Aggteleki utca – Regéci utca

EZ ELLEN CSAK EGYÜTT TEHETÜNK, 
HOGY VIRÁGZÓVÁ VÁLJON VÁROSUNK!
Ha illegális hulladéklerakást észlel, az alábbi számo-
kon tehet bejelentést:
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény: 06 23 365 610
Érdi Polgárőrség: 06 30 621 2596
ÉTH: 06 23 522 600

Köszönjük a segítségét!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Péntek

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,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

településüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
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Eperkrémleves, ste fá nia-
vag dalt, piskótatekercs – 
többek közt ez a menü ké-
szült a Kós szakiskola múlt 
hétfői vizsgáján. Ezekben a 
hetekben az intézmény 120 
diákja ad számot tudásáról.

Május 11-től június 27-éig 
zajlanak a szakmai vizsgák 
az Érdi SZC Kós Károly 
Szakképző Iskolájában. 
A választott szakmától füg-
gően nemcsak írásban, il-
letve szóban, hanem gya-
korlatban is be kell mutatni-
uk tudásukat.

Ottjártunkkor a szakács, 
illetve a villanyszerelő mo-
dulos gyakorlati vizsga zaj-
lott éppen. A tankonyhában 
huszonegy végzős 8–8 fős 
csapatokban vizsgázott: a 
háromfogásos menü elké-
szítésére négy óra állt a ta-
nulók rendelkezésére.

– Többek közt zöldborsó-, 
gulyás és eperkrémleves, 
stefániavagdalt burgonya-
pürével, jutúróval töltött 
gomba, sajttal, sonkával töl-
tött csirkemell, sertéspör-
költ galuskával, kelt pala-
csinta és eperhabbal töltött 
piskóta készült a mai na-
pon. Diákjaink két alkalom-
mal főznek: egyik nap az 
imént felsorolt hagyomá-
nyos magyar menüsort, kö-
vetkező nap pedig nemzet-
közi ételeket készítenek: 
konfitált kacsacombot, rák-
füzért, lazachabot, tortelli-
nit – sorolta Fekete Tibor 
szakoktató.

– Kicsit izgulok: só helyett 
cukrot tettem a piskótába, 

így kezdhettem elölről. Most 
már minden a helyén van, 
készülnek az ételeim, meg-
nyugodtam – mondta Erdei 
Szabolcs. A  fiatalember-
nek már megvan a munka-
helye: Budaörsön dolgozik 
majd szakácsként, emellett 
estin szeretne érettségizni.

Iskolatársa, Endy Ri
chárd külföldön kíván ta-
pasztalatot szerezni: mint 
mondta, lehetősége van egy 
évet Írországban tölteni.

A villanyszerelők szak-
mai vizsgáján nem volt al-
kalmunk beszélgetni a diá-
kokkal: mély csöndben dol-
goztak gyakorlati vizsgafel-
adatukon.

– Két érettségizettem 
van, ők egy év kihagyással 
főiskolára készülnek, és a 
többiek is nagyon szeretné-
nek leérettségizni. Mind-
nyájuknak van már munká-
ja: a gyakorlati helyükön 
nagyon jól dolgoztak, így 
állást kínáltak fel nekik. 

A villanyszerelés ma hiány-
szakma és nagyon sok le-
ágazása van, hiszen a villa-
mos energia előállításától a 
felhasználásig minden terü-
leten szükség van szakem-
berre – nyilatkozta Lőkös 
Lajos szakoktató.

Van, akinek egyáltalán 
nem kell izgulnia a szakmai 
vizsga miatt: a Kós szak-
képző iskola végzős tanuló-
ja, Cseke Szabolcs bronz-
éremmel tért haza a III. 
SkillsHungary nemzeti dön-
tőjéről, amelyen a festő-de-
koratőr területen indult. A 
versenyre tizenegy szak-
mában összesen 418-an je-
lentkeztek, az április 18–20-
án rendezett döntőbe pedig 
csak a legjobbak kerültek 
be. Szabolcs nagyon büszke 
az elért eredményre, és úgy 
érzi, talán azt is sikerült be-
bizonyítania, hogy a festő 
nemcsak a festéshez, ha-
nem a színekhez is ért.

n ÁdÁM

Különleges énekórával 
lepték meg a Teleki iskola 
diákjait június 6-án: Mihá
lyi Éva, a Magyar Állami 
Operaház első hegedűse, 
koncertmestere és három 
zenésztársa látogatott el egy 
interaktív foglalkozásra a 
gyerekekhez.

Mihályi Éva egy NKA-pá-
lyázat támogatásával viszi 
el a komolyzenét a fővárosi 
és környékbeli általános is-
kolákba, azzal a céllal, hogy 
minél több gyerek tanuljon 
hangszeren játszani, és a ze-
nehallgatás, éneklés, szín-
ház- és operalátogatás sza-
badidős tevékenységük ré-
sze legyen.

Múlt hétfőn a hegedűmű-
vész, valamint Berki Sándor 
vadászkürtös (Magyar Rá-
dió Szimfonikus Zenekara), 
H. Zováthi Alajos nagybő-
gős (Magyar Állami Opera-
ház) és Kovács Imre fuvolis-
ta (Nemzeti Filharmoniku-
sok) mutatták be hangszerei-
ket a Teleki alsó tagozatos 
diákjainak, akik maguk is 

kipróbálták a hangszereket. 
A  rendhagyó óra még egy 
meglepetést tartogatott: a ne-
gyedikes Majoros Máté tan-
góharmonika-szólója nem-
csak a diáktársak körében 
aratott sikert, hanem a ven-
dégek is megdicsérték.

– Nagyon nyitottak voltak 
a gyerekek, annak ellenére, 
hogy többségük nem tanul 
zenét. Mozgásban, rajzban 
és szavakban is nagyon jól ki 
tudták fejezni érzéseiket, 
nem voltak bennük gátlások. 
Rendkívül kedvesen fogad-
tak, így ez a rendhagyó óra 
nagyon jó élmény volt nekem 
és zenésztársaimnak – 
mondta lapunknak Mihályi 
Éva, aki négy esztendeje 
rendez rendhagyó iskolai 
énekfoglalkozásokat. Mint 
hozzátette, szeretnének mi-
nél több olyan iskolába eljut-
ni, ahol a gyerekek egyéb-
kén nem jutnak élőzenéhez, 
és céljuk az, hogy foglalko-
zásaikból sorozatot alakít-
sanak ki.

n Á. K.

Nyolcadik alkalommal 
rendezi meg nyári Parkoló  
programját a Szociális Gon-
dozó Központ. Idén még több 
és színesebb foglalkozással 
várják a gyerekeket, a már 
megszokott színvonalon, és 
továbbra is ingyenesen.

Több helyszín, több játék, 
kirándulás, szórakozás – 
ezt kínálja idén a Szociális 
Gondozó Központ Parkoló  
programja azoknak a gyere-
keknek, akik szeretnék tár-
saságban, értelmes és válto-
zatos elfoglaltság közepette 
eltölteni a szünidő egy-egy 
napját, hetét. Ezzel az in-

gyenes lehetőséggel bárki 
élhet, igaz, főként azokat a 
hátrányos helyzetű gyere-
keket várják, akiknek a Par-
koló jelenti a nyaralást, ki-
kapcsolódást, mert szüleik-
nek nincs módjuk nyaralni 
vinni vagy táborokra befi-
zetni őket. Sok ilyen érdi 
gyermek van – olyanok is, 
akik családokban és olya-
nok is, akik a számos érdi 
otthon valamelyikében él-
nek –, ezért a szervezők 
igyekeztek úgy összeállíta-
ni a programot, hogy – nevé-
vel ellentétben – ne a parko-
lásról vagy épp a csellengés-
ről, hanem a maradandó él-
ményekről szóljon a szün-
idő.

– Június 20-tól augusztus 
19-éig minden hétköznapra 
szervezünk programokat. 
Kézműveskedés, kirándu-

lás, mozidélelőttök, sporto-
lás, bográcsozás szerepel a 
terveink között, amelyeket 
az önkormányzat jóvoltából 
és támogatásával tudunk 
megvalósítani – mondta la-
punknak Récsei Krisztina, 
a Szociális Gondozó Köz-
pont intézményvezetője, 
hozzátéve: a tervezett prog-
ram az időjárás, illetve a 
gyerekek igényei szerint 
változhat; a hetente tartott 
megbeszéléseken döntik 
majd el, hogyan alakítsák a 
következő napokat.

A programtervekről Rá
kosi Aglája szociálpedagó-

gus, a Parkoló program ko-
ordinátora beszélt lapunk-
nak:

– Míg tavaly heti három 
nap vártuk Érden a gyere-
keket, idén már mind az öt 
napra szervezünk valami-
lyen elfoglaltságot. Hétfőn-
ként a Rómer Flóris téri új 
épületünkben tartunk kéz-
műves foglalkozást, kedden-
ként ugyanerre várjuk a 
gyerekeket a Parkvárosi 
Közösségi Házban, szer-
dánként buszos, illetve vo-
natos kirándulásokat szer-
vezünk többek közt a Veres-
egyházi Medveparkba, a 
Budakeszi Vadasparkba, a 
Tordasi Western Faluba 
vagy Nőtincsre. Szeretnénk 
olyan helyekre ellátogatni a 
gyerekekkel, ahová egyéb-
ként nem jutnának el. Csü-
törtökönként Kiss Sándor 

kollégámmal Érd és a kör-
nyék nevezetességeit fedez-
hetik majd fel a gyerekek, 
pénteken egyik héten a 
Parkvárosi Közösségi Ház-
ban rendezünk sportnapot, 
a rákövetkezőn pedig mozi-
ba visszük a diákokat – so-
rolta Rákosi Aglája, hang-
súlyozva: a gyerekeknek 
nem kell minden programon 
részt venniük.

– Vannak, akik csak a 
kézműveskedésre jönnek el, 
mások a kirándulásokat 
kedvelik. Ez nem kötelező 
elfoglaltság, mindenki ak-
kor csatlakozik hozzánk, 
amikor akar. Általában 8–14 
évesek jönnek, de szülői, il-
letve testvéri felügyelettel 
óvodásokat is fogadunk – 
mondta a koordinátor, hoz-
zátéve: tavaly összesen hat-
van gyermek vett részt az 
általuk nyújtott programo-
kon.

– A kézműves, illetve 
sp or t rendez vények nek 
nincs felső létszámhatára, a 
buszos kirándulásokat 25, a 
vonatosakat pedig 15 fővel 
tervezzük – jegyezte még 
meg Rákosi Aglája.

Kollégája, Kiss Sándor ki-
rándulásain bárki részt ve-
het, aki bírja lábbal és szusz-
szal. Ezek a gyalogtúrák 
nagyon népszerűek a gyere-
kek körében, és előfordul, 
hogy szülők is csatlakoznak 
a diákokhoz, hogy megis-
merjék Érd nevezetességeit, 
a kaptárkövektől a Csuka 
Zoltán emlékházig, a tárno-
ki kőfejtőtől a Sánc-hegyig. 
Ezekről a 10–15 kilométeres 
kirándulásokról sokat tud-
nak mesélni azok, akik 
nyolc éve még kisiskolás-
ként jöttek el, ma pedig mint 
segítők járnak vissza, hogy 
azt a törődést, figyelmet, 
amit ők kaptak annak ide-
jén, most fiatalabb társaik-
nak adják tovább.

n ÁdÁM KaTalIN

A Móra iskola hatfős csapa-
ta három arany-, egy ezüst- 
és egy bronzérmet szerzett a 
Fogyatékosok Országos 
Diák- és Szabadidősport Szö-
vetsége által rendezett diák-
olimpia döntőjében, amit pén-
teken és szombaton rendez-
tek Zánkán.

Mint Kevereschánné Sza
bó Mária testneveléstanártól 
megtudtuk, Juhász Kriszti
na az 1500 méteres síkfutás-
ban egyéni csúccsal (6,13,5) 
lett aranyérmes, míg Rafael 
Dávid súlylökésből (12,61 m), 
Kovács Dániel pedig a svéd-
váltó tagjaként lett bajnok. 
Dániel még egy érmet hazavi-

hetett, ugyanis 300 méteres 
síkfutásban bronzérmes lett 
(49,6 mp). Balog Mariann 
súlylökésből 9 cm-rel maradt 
le az aranyéremről, kislabda-
hajításból pedig a 7. helyen 
végzett. A csapat ötödik tag-
ja, Kurcsi Sándor távolugrás-
ból az ötödik helyet szerezte 
meg, Csurán Zsüliett pedig 
12. lett kislabdahajításban.

– Az összesített pontver-
senyben megyénk a második 
helyet szerezte meg, Pest me-
gye legeredményesebb csa-
pata pedig a mi iskolánk IV. 
korcsoportos diákjai lettek – 
zárta szavait a tanárnő.

 n Á. K.

Teleki-szimfónia

A zene komoly, a diákok vidámak voltak

Bronzérem a III. SkillsHungary döntőjén

Fakanál és váltókapcsoló

Készül az ínycsiklandozó menü a szakácsvizsgán

Több helyszín, több játék

Parkoló program, újratöltve
Éremeső a diákolimpián

A boldog bajnokok: Kovács Dániel és Juhász Krisztina, mellettük fel-
készítő tanáruk, Ke ve reschán né Szabó Mária és Balog Mariann

Kiss Sándor érdi nevezetességeket bemutató kirándulásai nagyon 
népszerűek a gyerekek körében

Meleg ebéd rászoruló gyerekeknek
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére Érd 
nyáron térítésmentes szünidei étkeztetést biztosít. A lehe-
tőséggel azok élhetnek, akik megfelelnek a jogszabályban 
előírt feltételeknek, és igényelték ezt az ingyenes ellátást. 
Az igénylőlap mellett a szülők a Parkoló programról is tájé-
koztatást kaptak, így várhatóan még többen vesznek részt 
az idei foglalkozásokon.

A Parkoló program hétfői, 
keddi és pénteki foglalko-
zásai 9-től 12 óráig tarta-
nak, a kirándulások a dél-
utánba nyúlnak. Előzetes 
regisztrációra nincs szük-
ség, a szervezők a foglal-
kozások helyszínein vár-
ják a gyerekeket. További 
információt Rákosi Aglája, 
illetve munkatársai nyúj-
tanak a 23/367-957-es te-
lefonszámon.

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 2015/2016-os labda-
rúgó-bajnokságban az 
Érdi VSE labdarúgócsa-
pata az NB III nyugati 
csoportjában a tízedik 
helyen zárt. Arra kértük 
Limperger Zsolt ve-
zetőedzőt értékelje az 
elmúlt bajnokságban 
nyújtott teljesítményt.

– Hogyan értékeli az elért 
eredményt és a mutatott já-
tékot?

– Az Elnökség részéről 
alapvető elvárás volt, hogy a 
bajnokság végén a 6-10 hely 
valamelyikén végezzünk. 
Ezt végeredményben teljesí-
tettük, egy percig sem for-
gott veszélyben, hogy lesza-
kadjunk a még középme-
zőnyt jelentő tízedik helytől. 
Hamar rá kellett jönnünk az 
NB III nem megyei bajnok-
ság. Egy csapat ellen sem 
lehet kellő figyelem nélkül 
pályára lépni, mert akkor 
jön a kudarc. Itt az első 

perctől az utolsóig teljes 
erőbedobással és koncent-
rációval kell játszani. Ami 
talán még ennél is fontosabb 
volt, célul tűztünk ki egy sa-
játos játékstílus kialakítá-
sát, mely nem csak egy él-
vezhető, hanem eredményes 
játékot is eredményez. Véle-
ményem szerint ebben is si-
került előbbre lépnünk, 
megalapozva a további fejlő-
dés lehetőségét. A mutatott 
játékot illetően kijelenthet-
jük, méltó ellenfelei voltunk 
még a legjobbaknak is.

– A középmezőnyhöz tar-
tozó riválisainkkal szemben 
sokszor jobb eredményt ér-
tünk el, mint a mögöttünk 
végzet t ellenfeleinkkel 
szemben. Mi lehetett ennek 
az oka?

– A korábban is említett 
koncentráció mellet, két 
probléma végig kísért min-
ket a bajnokságban. Az 
egyik a súlyos egyéni hibák-
ból kapott gólok, melyek mi-
att megnyert mérkőzéseket 
adtunk döntetlenre, vagy a 
rengeteg kihagyott helyzet 

miatti döntetlen vagy vere-
ség. Hacsak fele annyi pon-
tot hullajtunk el, mint 
amennyit elvesztettünk, ott 
vagyunk az ötödik- hatodik 
helyen. S ez a helyezés a já-
tékos állomány figyelembe-
vételével akár reális is le-
het.

– Ha a csapatrészeket 
vesszük nagyító alá, melyik-
kel elégedett és melyikkel 
kevésbé?

– A legegyenletesebb tel-
jesítményt a középpályás 
sor nyújtotta, nem véletlen, 
hogy a házi gólkirály Csiz-
madia, 13 góljával is innen 
került ki és ezzel a csoport 
góllövőlistáján is az ötödik 
helyén végzett. De a tavasz 
második felében a Kónya, 
Pallagi, Korozmán hármas 
is jól teljesített.

– Rövid nyári szünet után 
kezdődik a felkészülés a kö-
vetkező szezonra. Lehet már 
valamit erről is tudni?

– Valóban, az utolsó baj-
noki mérkőzés és a felkészü-

lés kezdete között három hét 
pihenő áll a fiúk rendelkezé-
sére, az első edzésünk júni-
us 27-én lesz. A csoportbe-
osztásban jelentős változá-
sok várhatók, hisz a feljutott 
és várhatóan az osztályozók 
után feljutó csapatok közül 
akár hat-hét is a nyugati 
csoportba kerülhet. Ezzel 
pedig csak tovább erősödhet 
az amúgy sem gyenge cso-
portunk. A keretet illetően 
kisebb változások várhatók. 
Nagy mozgásra nem számí-
tunk, de a védelemben és a 

csatársorban szeretnénk 
erősíteni. Elsősorban gól-
erős támadó kerestetik, de 
ezekből van a legkevesebb, 
és ha találunk is, sokszor 
teljesíthetetlen igényeket fo-
galmaznak meg. Befejezé-
sül szeretném megköszönni 
Érd önkormányzatának 
egész évben nyújtott támo-
gatását, az egyesület elnök-
ségének, hogy biztosította a 
feltételeket az eredményes 
szerepléshez és a szurko-
lóknak a töretlen, egész év-
ben kitartó biztatásukat.

Tizennyolc érmet, közte tíz 
aranyat-, két ezüstöt- és hat 
bronzérmet szerzett az Érdi 
Úszó Sport Nonprofit Kft. a 
Hódmezővásárhelyen rende-
zett ifjúsági országos bajnok-
ságon.

A júliusi, szintén Hódmező-
vásárhelyen megrendezésre 
kerülő korosztályos Európa-
bajnokság az érdi úszók idei 
fő versenye, így a mostani OB 
kiváló alkalom volt, hogy 
„szokják a medencét” és a 
környezetet, hiszen az a ver-
seny sokaknak vízválasztó 
lehet, bár a mostani eredmé-
nyeket figyelembe véve nem 
kell tartani attól, hogy bárkit 
is csalódás érhet.

A négynapos viadalon tíz 
érdi állt rajtkőre 64 verseny-
számban, közte öt váltóban, 
melyeken összesen tízszer 
állhattak a dobogó legmaga-
sabb fokára Selmeci Attila és 
Magó Gábor tanítványai.

Milák Kristóf, annak elle-
nére, hogy a mezőny nagy 
részénél két évvel fiatalabb, 
egészen parádés sorozatot 
tudhat magáénak, hiszen két 

egyéni és három váltószám-
ban is az élen végzett, míg 
200 méter pillangón csak csa-
pattársa, Tekauer Márk előz-
te meg, emellett további két 
egyéni és egy mix gyorsváltó 
számban lett bronzérmes.

Kovács Benedek makulát-
lan eredménnyel zárt: meg-
nyerte a hátúszás 50, 100 és 
200 méteres távjait is, míg a 
4×100 m vegyesváltóval és a 
4×200 m gyorsváltóval is 
aranyérmet szerzett.

Tekauer Márk már a ver-
seny előtt is a 200 m pillangó 
esélyesének számított, talán 
csak Milák Kristóf volt, aki 
ezt átírhatta volna, de nem 
így történt. Tekauer 1:59,09 
perces időnél érte a falat, hat 

tizeddel megelőzve csapat-
társát. De váltóban is két el-
sőséget tud felmutatni a 100 
m pillangón szerzett ezüstér-
me mellett – itt épp Milák 
előzte csak meg.

A vegyesúszás koronázat-
lan királya az utánpótlás-
versenyzők között Sós Dáni-
el, aki ezúttal 200 méteren 
végzett az élen, 400-on bronz-
érmes lett, de azért ő is há-
rom váltó tagja volt.

Barócsai Petra egy egyéni 
és egy mixváltó bronzéremig 
jutott, míg Jánosi Kristóf há-
rom váltóból két arannyal és 
egy bronzzal vette ki a ré-
szét, emellett egyéniben 50 m 
gyorson végzett a harmadik 
helyen.

Zsinórban negyedszer szerezte meg a magyar 
bajnoki bronzérmet az ÉRD női kézilabda csa-
pata, amely idén a Magyar Kupában a második 
helyen végzett. Tekauer Norbert klubelnök úgy 
véli, „a mostani egy jobban sikerült szezon, mint 
az előző, s a csapat a helyén van”.

Az ÉRD-től a tavalyi sze-
zon után kilenc játékos távo-
zott, így tulajdonképpen egy 
új csapatot kellett építeni. 
„Az őszi szezon a csapatépí-
tésre szokott rámenni, rosz-

szabbul kezdtünk, de sike-
rült felkapaszkodni, a ráját-
szásra és a Magyar Kupa 
négyes döntőjére egy moti-
vált csapat voltunk megint.” 
– fogalmazott a klubelnök. – 

„A kilenc új játékos beváltot-
ta a hozzá fűzött reménye-
ket, minden idők egyik, ha 
nem a legegységesebb szer-
kezetű és mentalitású csa-
pata van az ÉRD-nek, így a 
jövőbe tekintve a lehető leg-
kevesebb változást fogjuk a 
csapaton végrehajtani.”

„Kell még legalább egy 
ember, de lehet, hogy kettő 
is, hiszen a bajnokságban 
ugyan három-négy meccsel 
kevesebbet játszunk, ugyan-
akkor a nemzetközi mezőny-
ben besűrűsödnek a felada-
tok, ha bejutunk a tavaszi 
csoportkörbe. Ebben az 
esetben január elejétől feb-
ruár végéig hat nemzetközi 
meccset játszunk.” – ismer-
tette a terveket az elnök, 
hozzátéve, hogy a jó szerep-
lés a kispad hosszúságától 
és a játékosok teljesítményé-
től is függ.

A 2016/2017-es idénytől a 
klubok normál játékenge-
dély mellett négy külföldi já-
tékost foglalkoztathatnak a 
női mezőnyben, az ezen felül 
alkalmazott légiósok után 

hárommillió forintot kell fi-
zetnie fejenként a klubok-
nak utánpótlás versenyezte-
tési díjként. Ezzel kapcsolat-
ban Tekauer Norbert klubel-
nök elmondta: „Nincsen he-
lye semmilyen korlátozás-
nak, hiszen szabadon gaz-
dálkodó szervezetek van-
nak, s mindenkinek az a 
célja, hogy a lehető legjobb 
eredményt elérje.

Ha csak az első négy he-
lyen végző csapatokat te-
kintjük, szükség van körül-
belül száz játékosra, nyolc 
csapattal számolva ez két-
száz fő, a magyar válogatott 
kerete pedig durván húsz-
huszonkét fő, azaz nyolcvan-
száznyolcvan játékos hiány-

zik ebből a rendszerből. Ter-
mészetesen ennél több válo-
gatott szintű játékos van, de 
így is ötven-száz játékos hi-
ányzik, s ezt légiósokkal 
kell kitölteni.” – fűzte hozzá 
az ÉRD első embere.

„Szabó Edina és Rácz 
Marianne vezetésével egy 
progresszív és előremutató 
munka folyik, amely nem 
csak az eredményekben mu-
tatkozik meg, hanem az 
egyéni képzésen is láthatjuk 
ezt” – zárta szavait a klubel-
nök, arra utalva, hogy a csa-
patnak már öt válogatott já-
tékosa van, és emellett töb-
ben is ott kopogtatnak hazá-
juk válogatottjának ajtaján.

n doMoNKoS BÁlINT

Labdarúgás

„A kitűzött célt elértük!”

TERMÉSZETES MEGÚJULÁS

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

A szaunázás, a testet és a lelket egyaránt
felmelegíti, kellemes közérzetet biztosítva

a mindennapokra.

A megvásárolt jegyek és bérletek a
szauna használatát is tartalmazzák!
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1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

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

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

TISZZTASZŐNYYEG
A szőnyegtisztíító
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FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
Kirándulásaink:
– Június 24.: Fedezzük fel a Margitsziget új látványosságait!
– Június 25.: Levendulanapok Tihanyban
– Június 29.: Pesti séta teadélutánnal

Irodánk gyerekzsúrok szervezését is vállalja!
Szeptemberben kezdő jóga alaptanfolyam indul!
Részletekről érdeklődni lehet irodánkban keddenként
13.00–17.00-ig (Érd, Siker Üzletház, Szabadság tér 12.)
Telefon: 06-30-531-1648 és 06-30-936-7101,
ill. a www.szivarvany2016.oldalunk.hu honlapon.

Kézilabda

A helyén van a csapat!

Minden idők legegységesebb szerkezetű és mentalitású csapata van 
az ÉRD-nek

Az év számokban
Az ÉRD a 2015/2016-os szezonban 38 mérkőzésen lépett pá-
lyára, ez alatt huszonöt győzelmet aratott, 1049 gólt lőtt és 
923-at kapott. Az NB I-ben tizenhét győzelem mellett tizen-
egy vereség a mérlegük, míg a Magyar Kupában három 
győzelemmel és egy vereséggel jutottak el az ezüstéremig. 
A második számú európai kupasorozatból úgy esett ki Sza-
bó Edina együttese, hogy öt győzelme mellett csak egy ve-
resége volt. Az ÉRD és egyben a teljes bajnokság gólkirály-
nője a szerb jobbszélső, Katarina Krpezs-Slezák lett, aki a 
honi és a nemzetközi kupával együttvéve 273 gólt lőtt. 
A második helyen Klivinyi Kinga végzett Szabó Edina csapa-
tából, a balátlövő 198-szor vette be az ellenfelek kapuját.

Uszás

Tíz diadal az Országos Bajnokságon

Tizenöt érem Battáról
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. fiatal versenyzői tizenöt 
érmet: hat aranyat, hat ezüstöt és három bronzérmet sze-
reztek a Pest Megyei Csapatbajnokság második fordulóján. 
Az ötfordulós megyei csb második állomásán Tohl Patrik 50 
m pillangón és 200 m gyorson lett első, utóbbin a lányoknál 
Szklenár Flóra és Polgár Laura is nyert, míg 100 m háton Si-
mon Korina és Treuer Ádám is az élen zárt.

Az Érdi VSE sakkszakosztálya, 
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Idősügyi Taná-
csa támogatásával megren-
dezi a 2016. évi SZENIOR rapid 
sakkversenyét, mely egyben 
selejtező a 2016. évi Országos 
Szenior Egyéni Rapid Sakkbaj-
nokság döntőjére.
a verseny időpontja: 2016. 
június 26. 9.30 órától kb. 
14.00 óráig.
Helyszín: Érdi VSE sportte-
lep (Érd, Ercsi u. 34.)
A verseny 5 fordulós svájci 
rendszerben, a FIDE rapid sza-
bályai szerint kerül lebonyolí-
tásra 2×20 perc játékidővel. 
Helyezések eldöntése:
1. Szerzett pontok
2. Buchholz-számítás
3. Berger értékszám
4. Egymás elleni eredmény
5. Sötéttel játszott több mér-
kőzés
díjazás:
1. helyezett: Kupa és Érd Szeni-
or bajnoka cím
2-5. helyezett: tárgyjutalom
a versenyen részt vehet: 
Érdi állandó lakcímmel (vagy 
Érdi VSE sakkszakosztály tag-
sággal) rendelkező magyar és 

EU állampolgár, aki 2016.júni-
us 30. napjáig betölti/betöl-
tötte a 60. életévét. A verseny-
re minden résztvevő hozza 
magával a személyi igazolvá-
nyát és lakcímkártyáját!
Nevezési díj: 500 Ft/fő, határ-
idő: 2016. június 24.
Nevezni lehet név, születési 
idő, lakcím, elérhetőség (tele-
fonszám, email cím) megadá-
sával a sakkpeti@gmail.com 
email címen, valamint telefo-
non: Horváth Péter 06-20-508-
9637.
A verseny első három helye-
zettje továbbjut az országos 
döntőbe, mely 2016. szeptem-
ber 8-9-én kerül megrende-
zésre Nagykanizsán. A szállás 
és ellátás költségeit az orszá-
gos verseny rendezői, a neve-
zési díjat és az utazási költsé-
gét Érd Megyei Jogú Város 
önkormányzata biztosítja.

Mindenkinek jó játékot és 
sportszerű versenyzést kívá-
nunk!

Érdi VSE Sakk Szakosztály ve-
zetése

Érdi Szenior rapid sakkverseny
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

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

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

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

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

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

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

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

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

Vegyianyag-kezelőmunkatársat
(fejtőt) keres

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

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

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

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

– OKJ bizonyítvány (könnyűgépkezelő).

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

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

büfés-konyhás
36

60
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

www.
diakmunkanyarra
.hu
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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
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A Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található, japán tulajdonban
lévő autóalkatrész-gyártó cég, amely-

nek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban.
A Musashi csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően
világszinten jól ismert, piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb
termékei: vezérműtengelyek, gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak.
Vállalatunk az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐ
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 műszakosmunkarendben)
Főbb feladatok:
− Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített beren-
dezésekkel

− A gyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése,
beállítása és üzemeltetése

−Gyártógépekműszaki állapotának felügyelete, technológia,
anyagismeret elsajátítása

− A hibák felismerése, előírtminőségi ellenőrzések elvégzése
− A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és adagoló-
berendezések ellenőrzése

− Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék elvégzése
és dokumentálása

Elvárásaink:
− Szakirányú, fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás
végzettség vagy hasonló területen szerzettmunkatapasztalat

− Sikeres felvételi tesztek
−Terhelhetőség, rugalmasság
−Mérőeszközök használatában való jártasság előny

Amit kínálunk:
−Versenyképes fizetés
−Teljesítményalapú bónusz
− Cafetéria juttatás
− Kedvezményesmeleg
étkeztetés

− Ingyenesmunkaruha
− Ingyenes buszjárat több
településről

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el
nekünk önéletrajzát az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:

MusashiHungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsényút 1.
musashi@musashi.hu
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Önállóan dolgozni tudó

vagyonőröket
keresek a Harbor Park területén

működő vállalkozás portaszolgálatához.
Munkarend:

Vezénylés szerint: hétköznap 05.30–22.00,
szombat 05.30–16.00.Mindenvasárnap szabad.

kiemelt bérezés, üzemanyag-hozzájárulást biztosítunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:
fulop.attila@kotrsecurity.com.
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ANapfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona felvételre keres agilis,
jó állóképességű, részmunkaidős,

NyugdíjAs muNkAtársAt
betegkísérői, bevásárlói munkakörbe.
Továbbá kétféle ágazati pótlékkal

növelt munkabérrel, teljes munkaidős

szAkképzett ápOlót.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
az arpad@napfenyotthon.hu e-mail
címen, érdeklődni a 06-23-368-400-

as telefonszámon lehet.
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A Törökbálinti Olajág Otthonok

ápolói
munkakörbe munkatársat keres.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal a
harosi.gabriella@olajagotthonok.hu

e-mail címen,
vagy a 06-23/515-300-as

telefonszámon.

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el rövid
szakmai önéletrajzát

– a pozíció megjelölésével - az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu

Multinacionális gyártó cég
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

FOLYAMATKEZELŐ
OPERÁTOR

12 órás folyamatos műszakban
Főbb feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések elvégzése
• technológiai tisztítások
• hibakivizsgálásban való részvétel, hibaelhárítás

Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (élelmiszeripari,

vegyi, gépész végzettség előnyt jelent)
• számítógépes alapismeretek

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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Budapesten a metróhálózat
területénműködő PRINCESS
látványpékségeinkbe keresünk
2 vagy esetleg 1 műszakos
munkarendbe eladó-

pénztárost, betanított
sütőmunkást és

pizzakészítésben jártas
munkatársakat.

Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal az

office@princesspek.hu
e-mail címen várjuk.
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Sütőipari cég udvari,
Fizikai munkára
és targoncás

munkakörBe keres
FérFi kollégákat.
Amunkahely Törökbálint,
Mechanikai Művek területén

található. Munkába járáshozérd
központból buszt biztosítunk.

Jelentkezéseket az
office@princesspek.hu

e-mail címre várjuk

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

CSALÁDI HÁZ

Eladó Érd központjában, csendes,
aszfaltos utcában 2200 nm-es
telek, 600 nm beépíthetőség-
gel. Iskola, óvoda, pékség közel.
80 nm részben felújított házzal.
Iár.: 19,9 millió Ft. Tel.: 0620/
528-7147.

ÁLLÁST KÍNÁL

Autómosó Érden leinformálható
munkatársakat keres. Kellemes
munkakörnyezet, bejelentett
munkahely, jó fizetés+teljesít-
mény alapú egyéb juttatás. Ha-
sonló munkakörben szerzett
tapasztalat előnyt jelent.
Ugyanitt a Bubbles Autómosó-
ban, büfében szerzett munka-
tapasztalattal rendelkező höl-
gyet keresünk főállásba. Érdek-
lődni lehet: 06-20/9-652-902.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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.

Külön álló épületben nagy mére-
tű albérlet kiadó. 80.000,-Ft+re-
zsi. 06-30/9649-246.

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

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni:06-20-490-6756 (H–P8–17).
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Tesco herceghalmi logisztikába
12 órás váltott műszakba va-
gyonőröket keresek. Vagyonőri
igazolvány szükséges; a bér
nettó 700,-Ft/óra. Telefon: 06-
30/697-3975.

TELEK

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

Érden 215 n-szögöl körparoná-
más telek eladó 6,5 millió Ft-
ért. 06-20/278-3306.

INGATLAN

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

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.

Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

Megbízható kőműves és segéd-
munkást keresek. Telefon: 06-
20/592-37-37.

Villamosgépszerelőt felveszünk
érdi munkahelyre. Telefon: 06-
30/390-61-63 és 70/609-26-02

KIADÓ INGATLAN

Érden, Balaton felőli oldalon 45
m2-es, két szoba, összkomfor-
tos családi ház kiadó, bútoroz-
va is. 50.000 Ft+rezsi. Kaució
szükséges. Busz-, vasútállomás
a közelben. 06-20/312-7676

AUTÓ/MOTOR

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 36
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PÁLYAKEZDŐK,
FIATALOK, FIGYELEM!
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Raktáros pozícióba keresünkmunkatársakat.
Ha szeretnél: logisztikában tapasztalatot szerezni,

pörgősmunkahelyen dolgozni, jelentkezz hozzánk!
Feladat: autóalkatrészekmozgatása és betárolása,

2műszakban, napi 8 órában
Cserébe kínálunk: fix fizetést és teljesítményed alapján bónuszt adunk
Munkavégzés helye: Budapest, kijutás egyénileg, bérlettámogatással

Jelentkezés: job175@prohumanallas.hu vagy a20/221-4147

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

OKTATÁS

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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TÁRSKERESÉS

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

Csinos, 41 éves hölgy komoly
kapcsolat reményében társat
keres. 06-30/347-93-41.

VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

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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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 36
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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, zöldhulladék-elszállítás.
T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 36
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
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Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb, teljes
hagyatékot első vevőként, leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. herendi77@gmail.com, 06-
20/280-0151.

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

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Szőlőmet kiadnám művelésre

a termésért. 06-30/493-09-67.

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

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

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

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 33
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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:
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Gyermekkorában futballistának, később mérnök-
nek készült, fel sem merült, hogy pilóta is lehet-
ne – mesélte a gyerekeknek Farkas Bertalan, az 
első magyar űrhajós, aki 36 évvel ezelőtt mégis 
megjárta a világűrt. A múlt héten városunkban 
látták vendégül az asztronautát.

Harminchat évvel ezelőtt 
történt, hogy a magyar űr-
hajós, vadászpilóta és űrku-
tató, Farkas Bertalan az 
Interkozmosz űrkutatási 
együttműködésnek köszön-
hetően, a Szojuz–36 fedélze-

tén eljutott a világűrbe. Óri-
ási eseménynek számított, 
hiszen Magyarország ezzel 
az űrutazással a nemzetek 
sorában hetedikként lépett 
ki a világűrbe.

Farkas Bertalant az Érd-
ligeti Iskola azért hívta 
meg, mert napjainkban 
szinte semmit nem tudnak a 
gyerekek az űrutazásról, 

azt meg pláne nem sejtik, 
hogy néhány évtizeddel ez-
előtt magyar asztronauta is 
járt a világűrben. Az űrha-
jós egy rövidfilmet vetített a 
36 évvel ezelőtt történtek-
ről, majd elmesélte, hogy 

gyermekkorában leginkább 
focista szeretett volna lenni. 
Padtársa viszont folyton ar-
ról álmodozott, hogy va-
dászpilóta lesz, de sajnos 
neki nem sikerült, Farkas 
Bertalan azonban, aki so-
sem akart repülni, előbb va-
dászpilóta lett, majd később 
elképesztő magasságokig 
jutott, sőt, a Szojuz–36 a 

hangsebesség kétszeresé-
vel suhant a világűrben.

Természetesen nem egyik 
napról a másikra történt 
mindez, hanem rengeteg ta-
nulás, gyakorlás és sporto-
lás előzte meg. 16 évesen 
még nem volt jogosítványa, 
de már önállóan felszállha-
tott a vadászgéppel. A pápai 
vadászezrednél repült, ami-
kor a csaknem száz legkivá-
lóbb pilótából végül őt vá-
lasztották ki erre a különle-
ges feladatra. Rengeteg ke-
mény teszten, orvosi vizsgá-
laton és gyakorlaton túljut-
va, Moszkvában, a Csillag-
városban Magyari Bélával 
együtt készítették fel az űr-
utazásra. Társa tartalék űr-
hajósként vett részt a prog-
ramban.

Legfőképpen a túlélést 
gyakorolták – fogalmazott 
Farkas Bertalan. Azt is el-
árulta, a felkészülés alatt 
majdnem mindent sikerült 
szimulálni, de a súlytalan-
ságot lehetetlen a Földön 
előállítani. Megtapasztalni 
viszont csodálatos érzés 
volt! „Úszkálsz, mint a ha-
lacska az akváriumban, mi-
közben minden, ami nincs 
rögzítve, ugyanúgy lebeg, 
röpköd veled együtt a leve-
gőben” – mondta, majd hoz-
zátette: óriási élmény volt 
Magyarországot vagy a nap-
felkeltét és a napnyugtát lát-
ni a világűrből! Ez a hatal-
mas kiváltság egyelőre csak 
nagyon keveseknek adatik 
meg, ám senki sem tudhatja 

előre, mikor mosolyog rá a 
szerencse, és ez nemcsak az 
űrutazásra igaz. Ezért az 
asztronauta arra biztatta 
diákhallgatóságát, hogy 
szorgalmasan és kitartóan 
tanuljanak, képezzék magu-
kat, sajátítsanak el minél 

több idegen nyelvet, lehető-
leg sportoljanak rendszere-
sen! Álljanak készen, mert 
– ahogyan vele történt – 
olyan lehetőségek nyílhat-
nak meg előttük, amilyenek-
ről nem is álmodtak.

n BÁlINT EdIT

Suhanni a világűrben

Farkas Bertalan az Érdligeti iskolában

Farkas Bertalan (balra) és Valerij Kubaszov a szimulátorban. Legfő-
képp a túlélést gyakorolták! (forrás: origo)

Az asztronauta arra biztatta a diákokat, hogy tanuljanak minél 
több idegen nyelvet

Farkas Bertalan a magyar fejlesztésű Pille ’79 sugárdózis-kiolvasó 
készülékkel a Szaljut–6 űrállomás fedélzetén (forrás: mek.oszk)
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