
„Egy nőnek ezen a pályán százszorosan kell bizonyítani”
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Domonkos Béla Magyar Örökség-díjas
Nevét immár az Aranykönyv is 

őrzi. Városunk díszpolgára, a közel 
félezer portré, köztéri szobor, kis-
plasztika és plakett alkotója a múlt 
szombaton, a Magyar Örökség nyolc-
vanharmadik díjátadó ünnepségén 
Juhász Judittól vehette át e rangos 
kitüntetést. Munkásságát dr. 
Kubassek János, a szintén Magyar 
Örökség-díjas érdi Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója méltatta. Kiemel-
te, hogy a szobrászművész roppant 
nehéz, olykor kilátástalannak látszó, 
mégis teljesítményekben bővelkedő 
utat járt be az igazi művésszé válás 
során. Lépésről lépésre, önerőből, ha-
talmas erőfeszítések és lemondások 
árán építette ki sajátos, eredeti mű-
vészi világát. Domonkos Béla az Érdi 
Újságnak elmondta: különösen ked-
ves a szívének e kitüntetés, mert ez 
elsősorban nem a szakma elismeré-
se, hanem a közönségé, ami mindig a 
legfontosabb volt számára.

Részletek a 11. és 19. oldalon.

Felújítják az artézi kutat
Érd megkapta az ófalusi termál-, illetve artézi kút 
üzemeltetési jogát – jelentette be T. Mészáros And-
rás polgármester, hozzátéve: az artézi kutat még a 
nyáron újrafúrják, s a felújítás az Érdi Napokra várha-
tóan elkészül. n 7. oldal

Riportalanyok és regényhősök
Már gimnazista korában írónak készült, de szülei azt 
tanácsolták, válasszon egy „rendes” szakmát, az írás 
pedig maradjon meg hobbinak – mesélte a tizenkét 
kötetes Fejős Éva, akivel a múlt szerdán találkozhat-
tak érdi olvasói. n 9. oldal

K2, a hegyek királya
Klein Dávid már az Annapurna megmászása után 
sejtelmesen nyilatkozott, hogy hamarosan visszatér 
Ázsiába, de akkor még nem árulta el, hogy melyik 
csúcsra. Most kiderült, a 8611 m magas K2-re készül, 
ahol még nem járt magyar. n 21. oldal

Napközis jógatábor Érden
8–14évesgyerekek részéree

Két időpontban: 2016. július 4–8.
(hétfő-péntek) és augusztus 9–13.
(kedd-szombat) között, 08.30-tól
17.00-ig.

Gyere és jógázz velem öt napon
át! A tábor alatt kezdő kisjógiként
biztos alapokra tehetsz szert, mialatt
végigmegyünk az alap ászanákon.
Délelőtt gyakorolunk, délután a pi-
hentető pózok alatt elraktározzuk a
tanultakat, majd a kézműves foglal-
kozás keretében kreativitásod is
megélheted.

Miért jó ez neked?Mert barátsá-
gos, bátorító környezetben kipróbál-
hatsz valami újat, fejlesztheted ma-
gad és új barátokra tehetsz szert.
Kevesen leszünk, így mindenkire,
mindenki egyéni igényére tudok fi-
gyelni.

Miért jó a szülőnek? Mert gyer-
mekét biztos kezekben tudja, ahol öt
napon át játékosan, sok humorral át-
szőve, a gyerekek érdeklődését és
motivációját fenntartva valósul meg a
tartalomba ágyazott képességfejlesz-

tés. Foglalkozunk a
gerinc és lábfej egész-
ségével, az esetleges tar-
táshibák korrigálásával,
de a pihenés, elcsendese-
dés is része a program-
nak.

A tábort Beregszászi
Hornyák Gabi okleveles gyermekjó-
ga-oktató vezeti.

A részvételi díj: 28 000 Ft/fő,mely
tartalmazza a foglalkozások, minden
felhasznált eszköz és a napi kétszeri
étkezés – ebéd és uzsonna – díját.

További részletek iránt érdeklőd-
ni, illetve jelentkezni a 06 20 562 6247
telefonszámon lehet.

A létszám tíz főben maximált,
ezért kérlek, részvételi szándékod
mihamarabb jelezd.

Szeretettel várlak Érden, a Naszá-
lyi utcában nemrégiben megnyílt,
minden eszközzel felszerelt gyakorló-
termünkben.

Cím: Érd, Naszály u. 35/A
Gabi
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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

Június 15-én véget ért a tanítás, beköszöntött a 
vakáció. Hogy a diákoknak milyen volt a 2015/16-
os tanév, annak ők a megmondhatói, egy biztos: 
az érdi iskolák tanulmányi eredménye kiemelke-
dően magas volt – tudtuk meg Sárközi Mártától, 
a tankerület vezetőjétől, aki kérésünkre összefog-
lalta az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit.

Múlt szerdán véget ért a 
tanítás az általános iskolák-
ban és gimnáziumokban, a 
héten elballagtak a nyolca-
dikos diákok is. Van, ahol az 
évzárót is megtartották 
már, másutt a napokban 
osztják ki a bizonyítványo-
kat, az érettségik is javában 
tartanak még, a diákok 
többségének azonban már 
lezárult az idei tanév. Kéré-
sünkre Sárközi Márta, az 
Érdi Tankerület igazgatója 
összefoglalta az elmúlt év 
legfontosabb történéseit:

– Tankerületünk Érden 
hat általános iskola, egy 
gimnázium, egy többcélú in-
tézmény – a Gárdonyi – és 
egy művészeti iskola fenn-
tartását és működtetését 
végzi. Az iskolák személyi 
feltételei elfogadhatóak. 
A most véget ért tanévben, 
az intézményekben 5370 

gyermeket 447 pedagógus 
nevelt-oktatott, munkájukat 
47 segítő alkalmazott és 75 
technikai dolgozó támogat-
ta. Iskoláink tanulmányi 
eredménye 4,25, ami kiemel-
kedően magas; a diákok 16,7 
százaléka (több mint nyolc-
száz gyerek) kitűnően tanul. 
Nem csoda, hogy a továbbta-
nulók leginkább a gimnáziu-
mokat választják – mondta a 
tankerület vezetője, aki 
minden érdi tankerületi is-
koláról külön szót ejtett.

– Büszkék vagyunk arra, 
hogy az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium a hu-
szonhatodik az ország száz 
legjobb gimnáziuma között. 
A Teleki és a Kőrösi 
mentoráló intézmény: úgy-
nevezett jó gyakorlataikkal 
aktívan hozzájárulnak a vá-
ros és a tankerület pedagó-
gusainak módszertani to-

vábbképzéséhez. Három is-
kola (Batthyány, Kőrösi, Bo-
lyai) városi beiskolázású 
osztályokat is indít, speciá-
lis kínálattal: sportiskolai, 
énektagozatos, illetve német 
két tannyelvű osztályt. A 
Gárdonyi iskola folyamato-
san fejlődik szakmailag. A 
Bolyai, a Lukin és a Gárdo-
nyi iskola tantestülete az 
idei tanévben miniszteri di-
csérő oklevelet kapott. Min-
den iskola sokat és eredmé-
nyesen pályázik, közülük is 
kiemelkedik az Érdligeti, 
amely tavaly a legtöbb pá-
lyázatot nyújtotta be. A 
Móra iskola diákjai egyre 
több vetélkedőn szerepelnek 

kiemelkedő eredménnyel, 
különösen a sportban tehet-
ségesek, a Lukin László Mű-
vészeti Iskola növendékei és 
tanárai pedig fellépnek szin-
te minden városi rendezvé-
nyen – sorolta a tankerület 
vezetője, hozzátéve: a mun-
katervükben meghatározott 
feladatait minden iskola tel-
jesítette.

A tankerületnek a KEOP-
5.6.0 energetikai pályázat 
keretében a tanév elejére si-
került megoldani a Teleki, 
az Érdligeti, a Bolyai iskola 
energetikai korszerűsítését, 
és a TTT programban meg-
kezdődött a Vörösmarty 
gimnázium tornatermének 
építése is, ugyanakkor – 
mint Sárközi Márta rámuta-
tott – nagy szükség van a 
belső átalakításokra, kor-
szerűsítésekre. Nyáron ter-
mészetesen elvégzik a tisz-
tasági festést, valamint a 
szükséges karbantartási 
munkálatokat, de nagyobb 
felújítások az iskolai szünet-
ben nem várhatók. A tanke-
rület vezetője abban bízik, 
hogy erre a Modern Városok 

programja keretében nyílik 
majd lehetőség.

T. Mészáros András pol-
gármester ezzel kapcsolatos 
érdeklődésünkre elmondta: 
e kérdésről tárgyalni fognak 
a KLIK-kel, és terveik sze-
rint a Modern Városok prog-
ramjának 40 milliárd forin-
tos főösszegéből az óvodák, 
iskolák felújítására 1,5–2 
milliárd forintot tudnak 
majd költeni. Emellett újjá-
építik a Batthyány és Teleki 
iskolát, és Felső-Parkvá ros-
ban egy új oktatási intéz-
mény is épül majd.

Ami már most konkrétum, 
hogy a Vörösmarty gimnázi-
um teljes vizesblokkja meg-
újul 35 millió forint értékben.

– Szeretnénk ezeket a fel-
újításokat még ebben a cik-
lusban elvégezni, hogy 2019-
re elmondhassuk: minden 
intézményünk megújult, és a 
XXI. századi követelmé-
nyeknek eleget tud tenni. 
A szakmai munka eddig is a 
XXI. századnak megfelelő 
volt – zárta szavait a polgár-
mester.

n ÁdÁM KaTalIN

Adózási tudnivalók dolgos vakációra

Kitűnő bizonyítvány az érdi diákoknak

Elballagtak a Batthyány nyolcadikosai is

Ifjúsági Önkormányzat
Nagyon eredményes tanévet 
zártunk, szinte mindent elér-
tünk, amit szerettünk volna – 
értékelte az elmúlt hónapok 
munkáját Tomka Lilla diákpol-
gármester. Mint mondta, leg-
sikeresebb kezdeményezé-
sük a képességfejlesztő tanfo-
lyam volt, amelyre folyamatos 
volt a túljelentkezés.
– A végzősök annak örültek, 
hogy támogatást nyújtottunk 
a szalagavató ünnepségük-
höz, és a poroszlói tanulmányi 
kirándulással kapcsolatban is 
nagyon jó visszajelzéseket 
kaptunk – tette hozzá Tomka 

Lilla. Sikeres volt a középisko-
lák diákstúdióinak fejlesztésé-
re kiírt 1,2 millió forintos pá-
lyázat is, hiszen az így elnyert 
technikai eszközöknek a diá-
kok és tanárok egyaránt nagy 
hasznát veszik az ünnepsége-
ken, iskolai rendezvényeken. 
Egyetlen tervük volt, ami 
idén nem sikerült: az iskolai 
mellékhelyiségek felújításá-
nak támogatása. Ezt a jövő 
tanév diákpolgármester-je-
löltjei belevették program-
jukba, így ha nem is az idén, 
de jövőre ez az elképzelés is 
megvalósulhat.

Amit a diákmunkáról tudni kell
A nyári munkát vállaló 

diákok a foglalkoztatás és 
a közteherviselés szem-
pontjából felnőtteknek szá-
mítanak; a diákmunkával 
szerzett jövedelem is adó-
köteles, a személyi jövede-
lemadó mértéke tizenöt 
százalék, amelyet a mun-
kaadó adóelőlegként von le 
a bruttó bérből – hangsú-
lyozta Kis Péter András, a 
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal szóvivője az Érdi Újság 
megkeresésére.

A tanulók szülői enge-
déllyel 16 éves koruktól dol-
gozhatnak, de szünidőben 
a 15 évesek is vállalhatnak 
munkát, ha általános, 
szak- vagy középiskolába 
járnak. A munkavállalás-
hoz adóazonosító jelre van 
szükség, amit a NAV-nál 
kell igényelni a 16T34-es 
nyomtatványon – hangsú-
lyozta a szóvivő.

Ha munkaviszonyban 
vagy biztosítást eredmé-
nyező megbízási jogvi-

szonyban dolgozik a tanu-
ló, akkor egyéni járulékot 
is kell fizetnie – tette hoz-
zá. A tájékoztatás szerint a 
tanulókra a bejelentésre, 
az adózásra – a diákszö-
vetkezeten keresztül vál-
lalt munka kivételével – 
ugyanolyan szabályok vo-
natkoznak, mint más mun-
kavállalóra.

Kiss Péter András arra 
is felhívta a figyelmet, hogy 
a munkavégzésről szóló 
megállapodás előtt célsze-
rű ellenőrizni a munkálta-
tót az adóhivatal honlap-
ján, a www.nav.gov.hu/nav/
adatbazisok címen, mert 
az adóhátralékos, a felfüg-
gesztett, valamint a be nem 
jelentett alkalmazottat fog-
lalkoztató cégeknél kocká-
zatos munkába állni.

A foglalkoztató igazolást 
köteles kiállítani a jövede-
lemről és a levont közter-
hekről, erre a diáknak jö-
vőre szüksége lesz a NAV 
által készített személyi jö-

vedelemadó-bevallás ter-
vezetéhez.

Munkaviszony esetében 
ragaszkodni kell az írás-
ban megkötött – minimum 
az alapbért és a munka-
kört tartalmazó – szerző-
déshez, az alkalmi munká-
nál és idénymunkánál ez 
nem kötelező.

A diákmunka továbbra is 
virágzik, és a keresetek is 
egyre közelebb kerülnek a 
magyar átlagbérhez. Míg 
tavaly legalább 507 forintot 
tudott megkeresni egy fia-
tal egy óra munkával, ad-
dig idén a legkevesebb álta-
lánosan 607 forint. A leg-
népszerűbbek továbbra is a 
bolti eladói és kisegítői 
munkák mind a lányok, 
mind a fiúk körében. A fiúk 
ezenkívül egyéb könnyű fi-
zikai munkát és az IT mun-
kaköröket keresik, míg a 
lányok esetében a hostess 
és a recepciós állások a 
népszerűek.

n BNYH
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Igazi csapatember: gyermekkorát állami gon-
dozott fiatalok között töltötte Fóton, ott tanulta 
meg, mit is jelent másokkal közösen dolgozni. 
Itthon válogatott kézilabdázó volt, Franciaország-
ban a válogatott menedzsere, aki azt vallja: csak 
akkor tudod elérni, amit szeretnél, ha nagyon 
keményen dolgozol érte.

n ÁdÁm Katalin

– Szülei testnevelőtanárok, 
mindketten kézilabdáztak. 
Mennyire játszott ez szerepet 
abban, hogy ön is kézilabdáz-
ni kezdett?

– Nagyon jó testnevelőim 
voltak, a szüleimen kívül is. 
Tornáztam, atletizáltam, fu-
tottam. Abban, hogy végül a 
kézilabdánál kötöttem ki, 
nagy szerepe volt annak is, 
hogy a Fóti Gyermekváros-
ban, ahol éltünk, ennek a 
sportágnak kiemelten fontos 
közösségépítő szerepe volt.

– Része volt a gyermekváros 
nagy közösségének, családjá-
nak?

– Természetesen! Három-
éves koromban költöztünk a 
szüleimmel Fótra. Együtt él-
tünk, a család, a nevelők, a 
gyerekek – ki sem kellett moz-
dulnom a gyermekvárosból, 
mozi, iskola, minden bent volt. 
Az állami gondozott gyerekek 
között nőttem fel, ami renge-
teg élményt, tapasztalatot 
adott a szeretet és az emberi 
kapcsolatok terén. A szüleim 
volt tanítványai közül nagyon 
sokan szurkolnak az ÉRD-
nek.

– Visszajár még?

– Igen, hiszen a szüleim to-
vábbra is ott laknak, igaz, 
most már nyugdíjasok.

– Középiskolásként a Vasas-
nál, majd a Spartacusnál kézi-
labdázott, válogatott játékos 
volt, közben testnevelési főis-
kolát és közgazdasági egyete-
met végzett, és nagyon fiata-
lon férjhez ment Borsos Attila 
válogatott kézilabdázóhoz. A 
védett fóti családi fészekből 

kirepült, és pár év múlva már 
Franciaországban találta ma-
gát. Nem volt nehéz a váltás?

– Dehogynem! Miután ösz-
szeházasodtunk a férjemmel, 
egy évig külföldön tanult az 
egyetemen, körülöttem pedig 
nagyon összesűrűsödtek a 
dolgok – főiskola, egyetem, 
válogatott, klubváltás – ezért 
úgy döntöttünk, kicsit más 
irányba tereljük az életünket. 
Kisbabánk született, Olivér, 
aki tíz hónapos lehetett, ami-
kor mindannyian elmentünk 
Franciaországba. A férjem 
nagyon jó szerződést kapott 
Nimes-ben, ahol végül nekem 
is lett helyem egy női klubnál. 
Kezdetben nem volt egyszerű 
elboldogulni nyelvtudás nél-
kül, egy kisgyerekkel, főleg, 
hogy annyira máshogy éltek, 
mint mi, sokkal lazábban. 
Annyi szeretetet, kedvessé-
get, támogatást kaptam, hogy 
el sem tudom mondani. A ki-
sebbik fiam már kint született 
– igaz, akkor már a főváros-
ban éltünk. A párizsi időszak 
kezdetben nem volt könnyű: a 
férjem klubot váltott, és nyil-
vánvalóvá vált, hogy hosz-
szabb időre rendezkedünk be 
Franciaországban, ami azzal 
járt, hogy az itthoni karrie-
remmel kapcsolatos tervei-
met fel kellett adnom, ami mi-
att bizony elég sértődött vol-
tam a világra. Ma már tudom: 
az én életemben hasznosak 
ezek a változások, hogy újra 
kell kezdenem, amit egyszer 
már felépítettem, de akkor na-
gyon nehéz volt.

– Hol kapott játéklehetősé-
get?

– Egy kisebb klubnál, har-
minc kilométerre a lakóhe-
lyünktől. Amatőr klubról lé-
vén szó, a csapattársaim nap-

közben dolgoztak, este voltak 
az edzések. Mégis, valaki 
mindennap eljött értem, hogy 
edzésre szállítson, majd haza. 
Ez a társaimnak napi 120 ki-
lométert jelentett, és magától 
értetődően megtették. Foko-
zatosan tűnt csak fel, hogy 
mekkora áldozatot is hoznak 
azért, hogy velük játsszak. Itt 
tanultam meg a szakmai alá-
zatot, több empátiával, kívül-
ről nézni a dolgokat, átélni, 
milyen az, amikor egy amatőr 
csapat magáért a játék örö-
méért dolgozik, és ahol min-
dent önkéntesek végeznek. 
Ezt a világot korábban nem 
ismertem. A csapattársaim 
egyébként főleg testnevelők 
voltak, az ország minden tájá-
ról. Ott ugyanis nem úgy van, 
mint nálunk, hogy az egyetem 
után a tanárok ott helyezked-
nek el, ahol akarnak, hanem 
oda mennek, ahová küldik 
őket. A fiatal, kezdő tanáro-
kat Párizsban bevetették a 
mély vízbe. Ez is nagy hatás-
sal volt rám: belegondoltam, 
mi lett volna velem, ha mint 
kezdő tanárt Magyarorszá-
gon az ország távoli csücské-
be helyeztek volna. Sok min-
dent megtanultam tehát köz-
tük. Boldog időszak volt ez az 
életünkben, amit újabb nagy 
váltás követett: az Alpokba 
kerültünk, ahol egy profi klu-
bot építettek, ide hívták a fér-
jemet. Oda illeszkedtem be a 
legnehezebben. Gyakran 
mondtam a férjemnek, men-
jünk már innen. A hegyi em-
berek nem adják ingyen a bi-
zalmat. Idővel persze kide-
rült, hogy nagyon is jó helyre 
kerültünk. Amikor abba-
hagytam az aktív játékot, itt 
kezdtem el a kézilabda-me-
nedzsmentben dolgozni: ha-
talmas építkezés folyt, top-
csapatot alakítottak, ami hoz-
zám mindig nagyon közel állt, 
és ki tudtam élni a munkamá-
niámat is. Nem kértem a dip-
lomáim honosítását, hanem 
minden vizsgát újra letettem, 
aztán dolgoztam és nagyon 
élveztem az egészet. Ott ke-
rültem kapcsolatba a francia 
válogatottal, és rövid időn be-
lül ez lett a főállásom, amit 
akkor is megtartottam, ami-
kor már itthon dolgoztam. Na-

gyon hálás vagyok a sorsnak, 
hogy 2000-től 2015-ig minden 
egyes világversenyen ott le-
hettem. Ez nyolc vb-t, nyolc 
Eb-t és három olimpiát jelent.

– Rióban is ott lesz?

– Nem, ettől az évtől kezdve 
már nem dolgozom velük. 
Hosszú időszak zárult le, po-
zitív mérleggel. Így több ener-
giám marad a klubra. Remé-
lem, ez is egy olyan változás, 
amiből jól tudok majd kijönni.

– Hatalmas élmény lehetett 
a három olimpia.

– És stábtagként hihetetle-
nül nagy munka. Mindhárom 
olimpia nagyon különleges 
volt. Peking után úgy érez-
tem, ennél nem lehet jobb, de a 
londoni mindent felülmúlt, 
szervezésben és családias-
ságban is. Az olimpiákra per-
sze rányomja a bélyegét az 
eredményesség, és a francia 
válogatottnak egyiken sem 
sikerült érmet szereznie. Per-
sze így is hatalmas élmény 
volt.

– Milyen volt a franciák mel-
lett dolgozni úgy, hogy világ-
versenyeken szembekerültek 
a magyar válogatottal is?

– Tíz évig kaptam ezért hi-
deget-meleget. Mostanra sze-
rencsére lecsillapodtak az in-
dulatok, úgyhogy nem is sze-
retnék többet beszélni erről.

– Visszatérve az életújtára, 
hogyan kerültek ismét haza?

– A férjemet a cég, ahol dol-
gozott, küldte Magyarország-
ra. Nem szerettem volna jön-
ni, egyrészt a munkám miatt, 
másrészt a gyerekek akkor 
10–13 évesek voltak, egy nyu-
godt, zárt, összetartó közeg-
ben éltek, ahonnan nem sze-
rettem volna kiszakítani őket. 
A férjem járkált ide-oda, repü-
lőzött hétvégeken. Idővel meg-
értettem, hogy így nem tu-
dunk élni – hazaköltözött te-
hát az egész család. Nem volt 
ez egyszerű a gyerekeknek 
sem, akiknek Magyarország 
korábban a vakációt, az élmé-
nyeket, a csodák birodalmát 
jelentette. A kisebbikben min-
dig volt egy világpolgári atti-
tűd, ő könnyebben beilleszke-
dett, a nagy viszont, aki Fran-
ciaországban, a sportban egy 
kicsit magyarnak számított, 
itthon azt élte át, hogy franci-
ának tekintik. Anyanyelvként 
beszélik a franciát is, az egye-
temet viszont már angolul vé-
gezték, egyikük az Egyesült 
Államokban, másikuk Olasz-
országban. Most mindketten 
itthon vannak.

– Ők is kézilabdáztak?

– Nem, főleg teniszeztek. 
Olivér, az idősebb fiam teni-
szezőként ösztöndíjjal Ameri-
kában klinikai pszichológus-
nak tanult. Nagyon érdekli a 
szakmája, ezért az egyéni te-
niszező karrier helyett abban 
építi az életét, és jelenleg a 
sportpszichológus képzést 
végzi kiegészítésként a TF-
en. A kisebbik fiam nagyon 
ügyesen kézilabdázott, de a 

tanulás fontosabb helyet fog-
lal el az életében. Végül is po-
zitív hatással volt rájuk az, 
hogy hazaköltöztünk: egy 
zárt, alpesi település után jót 
tett nekik Budapest nyitot-
tabb, nyüzsgőbb élete.

– Mikor visszajöttek Ma-
gyarországra, és a Cornexinél 
lett edző, még nagyon kevés 
női edző volt hazánkban. 
Mennyire volt nehéz helytállni 
egy ilyen „férfias” szakmában?

– Nagyon! Egyáltalán az, 
hogy lehetőséget kaptam, na-
gyon nagy ajándék volt, és az 
is közrejátszhatott ebben, 
hogy külföldről jöttünk haza. 
Nem szeretném ezt a problé-
makört boncolgatni, elég erről 
annyi, hogy érzéseim szerint 
egy nőnek ezen a pályán száz-
szorosan kell bizonyítani, és 
sokkal kevesebbet fogadnak 
el tőlünk, mint a férfiaktól. 
Először küzdöttem az előítéle-
tek ellen, aztán úgy voltam 
vele, hogy inkább nem foglal-
kozom ezzel, csak teszem a 
dolgomat. Itt, Érden, nagyon 
sok női munkatársunk van, és 
örömmel dolgozunk azért, 
hogy megfeleljünk az elvárá-
soknak. Ebben az érdi közös-
ségben egyébként biztonság-
ban érzem magam. Nagyon 
sokat köszönhetek Rácz 

Marianne kapusedzőnek, 
akivel már Fehérváron is 
együtt dolgozhattam és na-
gyon jó barátom. Az elért 
eredményeinkben neki meg-
határozó szerepe van. És per-
sze a férjemnek is nagyon so-
kat köszönhetek.

– Hogyan tudták évtizede-
ken keresztül összeegyeztetni 
a karrierjüket és alkalmazkod-
ni egymáshoz? Ez nem lehe-
tett egyszerű.

– A férjem különleges em-
ber, nagyon családcentrikus 
személyiség. Ha nekem el kel-
lett utaznom a válogatottal, 
sosem okozott gondot neki, 
hogy a fiúkkal legyen. „Olasz 
heteket” tartottak, pizzával, 
tésztával. Nem várta el, hogy 
feladjam a karrieremet.

– Maximalista egyéniség. Ez 
tanult része a személyiségé-
nek vagy családi örökség?

– Mindkettő. Mindig volt 
bennem egy belső erő, ami 
afelé lökdösött, hogy a sport-
ban, a tanulásban első legyek. 
És a pályámon megtanultam 
azt is, hogy meg kell dolgozni 
a sikerért. Azt szokták mon-
dani, hogy szigorú vagyok, 
pedig inkább arról van szó, 
hogy tisztában vagyok vele: 

csak akkor tudod elérni, amit 
szeretnél, ha nagyon kemé-
nyen dolgozol érte. Kevés dol-
got kaptam csak úgy az élet-
től, szerencsére, mert nem 
igazán szeretek ajándékot 
kapni, mindig zavarba jövök 
tőle. A munka, az elért ered-
mény öröme, főleg, ha együtt 
tudsz örülni más emberekkel, 
az igazi boldogság. Átéltem 
azt is, hogy csapatban többet 
lehet elérni, mint egyénileg.

– Hogy lehet motiválni, irá-
nyítani egy más-más habitu-
sú, egyéniségű emberekből 
álló csapatot? Egyénre szabot-
tan vagy együtt?

– Is-is. Ott kezdődik, hogy 
nem csak a játéktudás alap-
ján válogatjuk össze az embe-
reket. Ebben nagy szerepe 
van a klub vezetőségének. 
Tekauer Norbert elnök úrral 
és Szabó Erzsébet ügyvezető 
asszonnyal nagyon alaposan 
átgondoljuk, kikkel akarunk 
együtt dolgozni. Ez nagyon 
összetett munka: mindig vál-
tozik, mivel tudjuk a lányokat 
motiválni. Egy biztos: példa-
mutatással. Ez az egyik leg-
fontosabb. A stábtagok 
együttműködése, összetartá-
sa nagyon fontos. Mi már hat 
éve dogozunk együtt, ami na-
gyon-nagyon ritka. Ebben az 
évben hét edzőt cseréltek a ti-
zenkét klubnál, ami azt jelen-
ti, hogy az edzők és velük a 
stábok is jönnek-mennek. Az, 
hogy hat éve ugyanaz a stáb 
dolgozik az ÉRD-nél, hihetet-
len erő. Vannak olyan játéko-
sok is, akikkel a kezdetektől 
együtt dolgozunk. Az egész 
klubon látszik a stabilitás – 
van egy olyan hozzáadott ér-
ték, ami egész különleges. És 

amilyen a stáb, a csapat, olya-
nok a nézőink is – a szurkoló-
ink is erős közösséggé formá-
lódtak. Az ÉRD-nek egyéb-
ként nemcsak a városban, 
hanem az egész országban 
sokan szurkolnak. Tudom, 
mert rengeteg pozitív vissza-
jelzést kapunk. Ez az elisme-
rés igazából a lányoké, a játé-
kosoké, mert ők teljesítenek a 
pályán. Az eredmény pedig az 
egész városé.

– Beszélgetésünk napján 
tartják az évadzáró ünnepsé-
get. Hogyan alakul a nyár a 
csapatnak, illetve önnek?

– Egyelőre még keményen 
edzünk. Egy biciklitúrával 
zárjuk majd a szezont, ezt kö-
veti a nyári pihenés. Nekem 
két hetem lesz: a férjemmel 
kettesben turistáskodunk 
majd. Nagyon régóta nem 
nyaraltunk már.

– Mennyire jut idő a hét köz-
beni edzések és a hétvégi mér-
kőzések mellett pihenésre, 
hobbira?

– Jut azért… Nagyon sze-
retem a kutyákat, most is 

van egy csodálatos, megis-
mételhetetlen keverék ku-
tyánk, édesanyám találta az 
interneten. Szinte minden 
játékosunknak van kutyája, 
amit én nagyon jó dolognak 
tartok: az állattartás felelős-
ségre tanít, arra, hogy tö-
rődjünk másokkal. Szeretek 
mozogni, olvasni – ezek is 
beleférnek a napba.

– Távolabbi tervek?

– Szeretném, ha a klub kö-
zössége erősödne. Itt első-
sorban nem a játékosokra 
gondolok, hanem a gyere-
kekre, az utánpótlásra. Ezer 
gyerek az iskolai program-
ban, majnem kétszáz fiatal 
pedig a klub csapataiban 
kézilabdázik Érden. Szeret-
ném, ha azok, akik élsporto-
lók szeretnének lenni, ehhez 
megkapnának minden támo-
gatást, azok pedig, akik a 
mozgás öröméért jönnének 
kézilabdázni, szintén meg-
találnák a számításukat. 
Ehhez persze sok energia 
kell, amit mi bele is fogunk 
tenni, és ahogy szoktuk, 
mindent megteszünk majd 
közösen a sikerért.

Beszélgetés Szabó Edinával, az Érd Női Kézilabdacsapat vezetőedzőjével

A példamutatás a legjobb motiváció

„Egy nőnek ezen a pályán százszorosan kell bizonyítani”

Szabó Edina (jobbra lent) a francia válogatott egykori és jelenlegi 
tagjaival

Szabó Edina hatvanötszörös válogatott kézilabdázó, a Va-
sas, majd a Spartacus játékosa. Testnevelőtanárként diplo-
mázott a TF-en, majd elvégezte a közgazdasági egyetem 
pénzügyi szakát. Férjével, Borsos Attila válogatott kézilab-
dázóval évekig élt Franciaországban (Nimes, Párizs, 
Chambéry), játékosként, majd menedzserként dolgozott. 
2016-ig a francia válogatott általános menedzsere volt. 
2003-ban tért haza férjével és két fiával. Három évig a 
Cornexi-Alcoa edzője volt, 2010 óta az ÉRD-et irányítja.

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

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

36
78

79

Szemüvegkeret
FÉLÁRON?

 IGEN!

SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!
Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat! 

Az akció 2016. június 1–30-ig, vagy a készlet erejéig 
érvényes az üzletben megjelölt szemüvegkeretekre, 

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

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

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

Vásároljon egy pár 

                
1 fókuszú szemüveglencsét
felületkezeléssel

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

optika
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Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

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

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

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

37
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HÍRHASÁB

Bezár a hivatal
Városunkban technikai 

okok miatt június 30-án, csü-
törtökön zárva tart Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala. Másnap, július 
1-jén pedig a köztisztviselők 
és kormánytisztviselők napja 
alkalmából lesz munkaszü-
neti nap. Tekintettel arra, 
hogy idén ez a nap péntekre 
esik, amikor egyébként sincs 
félfogadás a hivatalban, az 
ünnep nem okoz fennaka-
dást a lakossági ügyintézés-
ben.

Semmelweis-nap
A Dr. Romics László Egész-

ségügyi Intézmény tájékoz-
tatja az érintetteket, hogy 
Semmelweis-napi ünnepség 
miatt, 2016. június 24-én 13 és 
14 óra között, valamint 2016. 
július 1-jén, Semmelweis-na-
pon szünetel a betegellátás. 
Sürgős esetben a Központi 
Ügyelethez (Érd, Szabadság 
tér 9.) lehet fordulni.

Szurkolj Érd!
A magyar labdarúgó-válo-

gatott június 22-én, szerdán 
18 órakor lép pályára Portu-
gália ellen a franciaországi 
Európa-bajnokság csoport-
körének harmadik fordulójá-
ban. A mérkőzést Érd főterén 
óriáskivetítőn lehet követni.

Nyári menetrend
Június 18-ától augusztus 

28-áig, a jelentősen megnö-
vekedő balatoni és velencei-
tavi utazási igények kiszolgá-
lására nyári vasúti menetrend 
szerint közlekednek a vona-
tok. Ez idő alatt több kedvez-
ményt is nyújt a MÁV, például 
bevezetik a vakáció bérletet, 
amelynek érvényessége alatt 
bármelyik belföldi vonaton 
korlátlanul utazhatnak má-
sodosztályon a diákok. To-
vábbi információk a www.
mavcsoport.hu/mav-start/
mozgasba-hozzuk-vakaciot 
oldalon.

Szelektív hulladék
A háztartások mintegy há-

romnegyede már átvette az 
elkülönített hulladékgyűjtés-
re alkalmas kukákat. Akik 
még nem vitték haza a sze-
lektív gyűjtőedényeket, az 
ÉTH Sas utcai telephelyén ve-
hetik át azokat. A kukákat ér-
kezési sorrendben adják ki. 
Fontos, hogy a személyi iga-
zolvány és lakcímkártya mel-
lett a szemétszállítás díjának 
befizetéséről szóló utolsó 
csekket is vigyék magukkal!

Megtartotta nyári szünet előtti utolsó sajtótájé-
koztatóját dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP) ener-
getikáért felelős államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője az érdi Polgárok Házában. A 
politikus összegezte az elmúlt hetek országos 
ügyeit, de kitért a helyi aktualitásokra is.

Dr. Aradszki András beje-
lentette, hogy az Érd és Tár-
nok között lévő Vadlúd utcai 
kereszteződés közlekedés-
technikai gondja megoldódni 
látszik, hisz a közelmúltban 
kormánydöntés született ar-
ról, hogy a nem önkormány-
zati tulajdonban lévő utakat 
felújítja az állam. Néhány hé-
ten belül T. Mészáros András 
polgármesterrel egy egyezte-
tésen vesznek részt az illeté-
kes tárca államtitkárával, 
ahol ki fog derülni, hogy a je-
len pillanatban rengeteg bal-
esetet okozó kereszteződés 
forgalomtechnikai fejleszté-
sére mikor kerülhet sor.

Az államtitkár ezután ar-
ról beszélt, hogy az Ország-
gyűlés elfogadta az idei költ-
ségvetés módosítását, amely 
a hiány változatlanul hagyá-
sa mellett több mint 420 milli-
árd forinttal növelte meg a 

büdzsé kiadási és bevételi ol-
dalait. A törvénymódosítás 
egyik legfontosabb indoka a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ és a szakképző 
centrumok költségvetési 
problémáinak megszünteté-
se, aminek érdekében a Ház 
több 100 milliárd forinttal, 
640 milliárd forintra növelte a 
decentralizáció előtt álló 
szervezet állami támogatá-
sát.

Az államtitkár hangsúlyoz-
ta azt is, hogy jóváhagyta a 
parlament a 2017-es költség-
vetést, amely a kormányzat 
szándékai szerint szinte min-
den társadalmi csoportnak, 
különösen a családosoknak 
az életkörülményeit javítja. A 
2017-es költségvetés 3,1 szá-
zalékos GDP-növekedést és 
2,4 százalékos költségvetési 
hiányt tartalmaz, 0,9 százalé-
kos infláció mellett. A kor-

mányzat szándéka, hogy az 
elmúlt évek kedvező gazdasá-
gi folyamatait, az Európai 
Unió átlagát meghaladó növe-
kedési ütemet jövőre már 
mindenki érezhesse. Ezt szol-
gálja több alapvető élelmiszer 
és szolgáltatás általános for-
galmi adójának csökkentése, 
olcsóbb lesz például a barom-
fihús, a tojás és az internet is.

Dr. Aradszki András rámu-
tatott, hogy kiemelt terület-
ként kezeli a kormány a csa-
ládok támogatását, ezért jö-
vőre további adókedvezmé-
nyek járnak a gyerekek után, 
és a kabinet azzal is számol, 

hogy több, idén bevezetett 
kedvezményprogramot is na-
gyobb számban vesznek majd 
igénybe, miután 2016-ban ala-
posan megismerkedhettek a 
lehetőségekkel.

A helyi ügyekkel kapcsolat-
ban az országgyűlési képvi-
selő elmondta még, hogy a 
2017. évi büdzsében szerepel 
a Modern Városok program-
ban Érd részére előirányzott 
összeg is, amely jövőre közel 
20 milliárd forint lesz, vagyis 
városunk esetében mondhat-
ni a jövő év lesz a „csúcsév”, 
amikor a legnagyobb volume-
nű források érkeznek. n BNYH

Az érdi zsidó hitközség megalakulását jelentette 
be június 20-án megtartott sajtótájékoztatóján 
Hidasi Endre, a Dunamenti Zsidók Kulturális Egye-
sületének elnöke.

Várják mindazok jelentke-
zését, akik szeretnék őseik 
vallását gyakorolni és része-
sei kívánnak lenni a hitköz-
ség életének! – tette hozzá a 
szervezet vezetője. A Duna-
menti Zsidók Kulturális 
Egyesülete (Duzsike) immár 
ötéves múltra tekint vissza. 
Magalakulásakor többek kö-
zött azt a célt tűzte ki, hogy 
magára vállalja az ófalusi zsi-
dótemető rendbetételét és 

gondozását, valamint, hogy 
ott egy holokauszt-emlékhe-
lyet hoz létre. Tervei között 
szerepelt még, hogy az érdi és 
a százhalombattai diákok és 
kísérő tanáraik számára 
évente legalább egy emléktú-
rát szerveznek Auschwitzba 
– fogalmazott Hidasi Endre, 
hozzátéve, hogy az eltelt fél 
évtized alatt szinte maradék-
talanul megvalósították a ki-
tűzött célokat. Idén már a ti-
zenharmadik emléktúrán 
vannak túl, s eközben a teme-
tő, valamint az emlékhely 
gondozása is példaértékűen 
működik. Az ófalusi zsidóte-
metőben minden évben holo-
kauszt megemlékezést is tar-
tanak a II. világháború érdi 
és magyarországi áldozatai-
ra emlékezve.

Az egyesület létrejöttekor 
azonban nem titkolt szándé-
kuk volt egy érdi zsidó hitköz-
ség létrehozása is. Ehhez kel-

lett egy helyszín, amely lehe-
tőséget ad az összejövetelek-
re, de azokra is szükség van, 
akik igénylik ezt a közössé-
get és fontos számukra, hogy 
vallásukat a hitközség kere-
tei között gyakorolhassák – 
mondta az elnök, hangsúlyoz-
va, hogy kezdeményezésüket 
dr. Kunos Péter, a Mazsihisz 
ügyvezető igazgatója is támo-
gatta. Ennek köszönhetően 

létrehozták az érdi hitközsé-
get, amely a Mazsihisz kere-
tében a neológia szabályai 
szerint működik. Hidasi End-
re kiemelte: a II. világháború 
előtt Érden gazdag zsidó kul-
turális és hitélet működött, 
így bíznak benne, hogy az 
újonnan megalakult hitköz-
ség segíti a hagyományok fel-
elevenítését és megőrzését. 

n BÁlINT EdIT

Érd megkapta az ófalusi B-60-as meleg vizes 
termál-, illetve a B-61-es hideg vizes artézi kút 
üzemeltetési jogát – jelentette be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgár-
mester, hozzátéve: a 210 méteres talpmélységű 
artézi kutat újrafúrják; a munkálatok az Érdi 
Napokra várhatóan elkészülnek.

A kutak üzemeltetési 
joga korábban az Atomium 
Kft.-nél volt, amely koráb-
ban a termálszállót is üze-
meltette – míg ők kezelték e 
létesítményeket, tönkre-
ment mind a kettő – jegyez-
te meg a polgármester.

– A szakértői vélemény 
szerint a meleg vizes kút 
csökkentett kapacitással 
még öt-nyolc évig tud üze-
melni, a hideg vizes kút 
csövében 150 méternél 
olyan súlyos törés keletke-
zett, hogy félő: egyéb vizek 
is keverednek az artézivel. 
A szakértő az azonnali át-
építést javasolta, amire 
most, hogy az üzemeltetés 
joga a miénk, módunk is 
nyílik – mutatott rá a pol-
gármester, hozzátéve: a 
munkálatok költsége, az új 
kútházzal együtt, mintegy 
60–70 millió forint lesz. A 
munkálatokat a Városfej-
lesztési Kft. végzi majd.

– A kutat nem a jelenlegi 
helyén, a Molnár utcához 
közeli zsombékos, rosszul 
megközelíthető területen 
fúrjuk újra, hanem a kifo-
lyóhoz közel, valószínűleg a 
Napfény otthon mögötti ön-
kormányzati telken – tette 
hozzá a polgármester, 
hangsúlyozva: az a cél, 
hogy az Érdi Napokra elké-
szüljön az új kút.

T. Mészáros András el-
mondta azt is: a termálvi-
zes kút újrafúrása nem 
ilyen sürgős, hiszen előbb a 
csődbe ment termálhotel 
problémáját kell megolda-
ni. Várhatóan erre is sor 
kerül a Modern Városok 
program keretében – fűzte 
hozzá.

A polgármester sajtótájé-
koztatóján kitért arra is, 
hogy az MSZP a parlament-
ben nem támogatta a jövő 
évi költségvetést, mert – 
mint Tóbiás József, az 
MSZP elnöke, aki maga is 
érdi lakos, június 13-ai saj-
tótájékoztatóján fogalma-
zott – lesznek presztízsbe-
ruházások, újabb sporttá-

mogatások, de nem épül új 
oktatási, szociális és egész-
ségügyi ellátórendszer.

– Törekedni kellene arra, 
hogy egy politikus lehető-
leg igazat beszéljen. Érden 
ugyanis a Modern Városok 
program keretében 2–3 

milliárd forintos beruhá-
zásból új szociális létesít-
mény jön léte, reményeink 
szerint még ebben a ciklus-
ban. Az ehhez szükséges 
területen -– a Topoly, Tály-
lya, Talabor, Tarna utcák 
között – egy híján minden 
ingatlant megvásároltunk, 
ami szükséges a fejlesztés-
hez. Így mindazt a szociális 
ellátást, amit jelenleg több 
helyszínen biztosít a város, 
koncentráltan, jóval haté-
konyabban és magasabb 
színvonalon fogja ellátni.

Ami az egészségügyi el-
látórendszert illeti, a szak-
orvosi rendelő korábban fel 
nem újított, még a ’90-es 
években épült része is át-
alakulhat a jövőben: a mű-
szaki tartalom megfogal-
mazása egy hónapon belül 
készen lesz, és akkor kiír-
juk a közbeszerzési eljá-

rást e régi szárny – és az 
itteni gépek, műszerek – 
megújítására.

Az oktatási intézmények-
kel kapcsolatban a polgár-
mester elmondta: a Modern 
Városok program kereté-
ben a Teleki és a Batthány 
iskola teljesen átalakul, 
Felső-Parkvárosban pedig 
új intézmény épül. A Teleki 
iskola átépítéséhez szüksé-
ges ingatlanok megvásár-
lása már folyik. A felső-
parkvárosi iskola tervei 
készülnek, a gimnáziumi 
tagozattal bővülő Batthyá-
ny iskola tervezése is el-
kezdődött – hangsúlyozta 

T. Mészáros András, meg-
jegyezve: mindezt nem ten-
né szóvá, ha Tóbiás József-
nek érdi lakosként nem len-
ne tudomása mindezekről.

A polgármester elmondta 
még, hogy a következő köz-
gyűlésen – amelyet most 
csütörtökön tartanak – 
több fontos dolog is teríték-
re kerül majd, többek kö-
zött különböző óvodai, is-
kolai beruházási célokmá-
nyok elfogadása, és lesz 
szó bölcsődefelújításról, 
valamint arról is, hogy a 
város milyen civil szerveze-
teket támogatott közpénz-
ből az elmúlt időszakban.

T. Mészáros András ja-
vaslatot tesz majd a 
Pesovár Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola támogatá-
sára, ahol nagyon sok érdi 
gyermek tanul.

n ÁdÁM KaTalIN

Jövőre húszmilliárd forint fejlesztési forrás érkezik

Csúcsra járnak a Modern Városok

Dr. Aradszki András rámutatott, a kormány kiemelt területként keze-
li a családok támogatását

Újraindul Érden a zsidó hitélet

Az érdi zsidó hitközség 
minden kedden 16–18 óra 
között, a Mária u. 22. szám 
alatt (bejárat a Margit utca 
felől) várja azok jelentke-
zését, akik szeretnék őseik 
zsidó vallását gyakorolni, s 
részesei kívánnak lenni az 
érdi hitközség életének. 
Telefon: 06 23 630 648, 
vagy 06 30 9519 115.

Hidasi Endre bízik benne, hogy a hitközség segíti a hagyományok 
felelevenítését és megőrzését

Méltó környezetet kaphat
az ’56-os emlékmű

Amennyiben a közgyűlés is elfogadja az előterjesz-
tést, egy pályázatnak köszönhetően méltó környeze-
tet kap a hármas kereszt, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc érdi áldozatainak emlékhelye. Váro-
sunk önkormányzata is pályázik az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 
meghirdetett, az antikommunista forradalmat és a 
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hő-
söknek és áldozatoknak emléket állító, úgynevezett 
„Büszkeségpontok” kialakítására. A cél az, hogy 
ezek a helyek hozzájáruljanak a társadalmi emléke-
zet ébrentartásához, a magyar közösségi identitás 
erősítéséhez.

Mint azt a köznevelési és közművelődési bizottság 
múlt heti ülésén megtudtuk, városunk az Ötvenhato-
sok terén álló emlékmű felújítására nyújtja be a pá-
lyázatot. Ennek keretében főként tereprendezést ter-
veznek. Az emlékhely kapujától a hármas kereszt 
köré fonódva térköveket kívánnak elhelyezni, továb-
bá a hátsó kerítés kialakítását is tartalmazza a pá-
lyázat.

Ezzel együtt az érdi civil áldozatok emlékére tábla 
készül, amely a Magyar Földrajzi Múzeum Budai úti 
bejárata mellé kerül kihelyezésre. A pályázat nem 
igényel önkormányzati önerőt, s amennyiben Érd 
megnyeri a szükséges forrást, őszig megvalósulhat 
az Ötvenhatosok terén elhelyezkedő emlékhely ren-
dezése, és az emléktáblát is felavatják október 23-án.

Emléktáblát állít a város
az elhurcoltaknak

Városunk az év elején pályázatot nyújtott be emlék-
tábla kihelyezésének támogatására az érdi elhurcol-
tak tiszteletére. A pályázatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma hirdette meg „Emléktáblák kihelyezé-
sének támogatása” címmel. Mint kiderült, városunk 
600 ezer forint támogatást nyert erre a célra. Úgy 
tervezik, hogy a „malenkij robotra” elhurcoltak már 
meglévő emlékműve közelében kerül kihelyezésre az 
emléktábla. A szándékról Domonkos Béla szobrász-
művésszel már egyeztettek. Az emlékmű alkotója 
nem emelt kifogást az emléktábla kihelyezésével 
szemben, amennyiben az nem rontja az emlékhely 
összképét. Jelenleg arról folynak az egyeztetések, 
milyen tartószerkezettel tudják beilleszteni a táblát 
a jelenlegi környezetbe. Az emléktábla felavatására 
várhatóan januárban, az érdi elhurcoltak 2017. évi 
emléknapján kerülhet sor.

Városi lobogó az intézményeken
A köznevelési és közművelődési bizottság egyhan-

gúlag elfogadta az önkormányzat jelképeiről, azok 
használatáról, valamint a közterületek és épületek 
fel lo bo gó zá sá ról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítására tett javaslatot. Ennek lényege, hogy a 
polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat 
által fenntartott intézmények a nemzeti lobogó mel-
lé tűzzék ki a város zászlaját is. A város lobogója az 
önkormányzatiság egyik formáját közvetíti a vá-
lasztópolgárok felé, hiszen a település történelmi 
múltjára utaló, összetartozást megtestesítő szimbó-
lum. A közgyűlés pozitív döntése esetén a rendelet 
módosítása szeptember 1-jén lép hatályba és a Vá-
rosházán kívül többek között az érdi óvodákat, böl-
csődéket, egészségügyi intézményeket, rendelőket 
érinti. n BE

Oktatási, szociális és egészségügyi fejlesztések

Engedélyt kaptak az érdi kutak

A polgármester továbbra is a város jövőjének támogatására kéri az 
ellenzéket
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Hogy öt esztendő sok-e 
vagy kevés, ki-ki döntse el 
maga! Mindenesetre a kivetí-
tőn bemutatott, az elmúlt idő-
szak főbb eseményeit tartal-
mazó képes összeállítás is 
híven igazolta: az Érdi IRKA-
nak van már múltja.

Ha nem is kifejezetten vi-
lágirodalmi, csupán emberi 
léptékkel mérve tekintenek 
végig a klub tevékenységén, 
személyes kapcsolataikon, 
közösségükön, nincs miért 
szégyenkezniük. A szívós 
munkával elért eredmények 
emelt fővel vállalhatók – 
emelte ki a születésnapi ren-
dezvény résztvevőit köszönt-
ve Daróci Lajosné Márta, a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ Irodalomkedvelők 

klubjának vezetője, a folyó-
irat felelős szerkesztője, hoz-
zátéve, hogy a klubban ha-
mar kialakult az a markáns 
autodidakta vonal, amely a 
mindig megújuló, fejlődő és 
nagyon tudatos alkotók cso-
portját alkotja. Ők reálisan 
látják saját helyüket, tehetsé-
güket, megtanulták a techni-
kai alapokat, de tudásukat 
szívesen megosztják a többi-
ekkel, s ennek köszönhetően 
egy írói műhelymunka is el-
indult.

Az ötéves IRKA-t Zsirai 
László író, irodalmi szer-
kesztő Gárdonyi Gézát idéz-
ve köszöntötte: „A kritika 
fújhat hideget, fújhat mele-
get. De ami értéktelen, nem 
fújhatja bele a nemzeti kultú-

ra kincstárába. Ami értékes, 
nem fújhatja semmivé.” Zsi-
rai László hozzátette: A köl-
tészet olyan, mint a szerelem 
– nem beszélni kell róla, ha-
nem gyakorolni!

Ennek eleget is tettek az 
ötödik születésnap tiszteleté-
re meghirdetett haikupályá-
zat résztvevői. A verseny ap-
ropóját Yosa Buson híres ja-
pán haikuköltő és festőmű-
vész születésének 300. évfor-
dulója adta, aki csaknem há-
romezer haiku verset írt és 
577 japán stílusú festményt 
alkotott. Az IRKA haikupá-
lyázatának dobogósai – stílu-
sosan – japán kokeshi babát 
kaptak jutalmul. A fából esz-
tergált, Japánban különlege-
sen nagy becsben tartott ba-
bákat az Ercsi határában 
üzemelő, autóalkatrészeket 
gyártó japán cég ajánlotta 
fel.

Az elismerések sora az 
IRKA emlékérmek kiosztá-
sával, majd az évente három 
kategóriában odaítélt, IRKA 
Irodalmi-díjak átadásával és 
az ötéves sokrétű, közösségi 

munkáért adományozott ok-
levelek kiosztásával folytató-
dott. Majd megemlékeztek 
azokról a tagokról is, akik 
már nem lehetnek közöttük. 
Ezután az irodalmi kör mun-
káját lelkesen támogató és a 
bíráló bizottságokban gyak-
ran közreműködő Bíró And-
rás költő, író legutóbbi versét 
megzenésítve hallhatta a kö-
zönség. A Tudom című költe-
ményt Szigeti Eszter és Var-

ga Zoltán adta elő. Utána az 
idei irodalmi díjasok is bemu-
tatkoztak egy-egy friss költe-
ménnyel. Somfai István vic-
ces zongoraprodukcióval 
lepte meg a közönséget, végül 
– mielőtt a tortán elfújták vol-
na az öt gyertyát – a Battaichi 
Tai chi club harmonikus moz-
gásbemutatóját is élvezhet-
ték a keleti hangulatú szüle-
tésnapi rendezvény résztve-
vői. n BÁlINT EdIT

Már gimnazista korában írónak készült, de szülei 
azt tanácsolták, válasszon egy „rendes” szakmát, 
az írás pedig maradjon meg hobbinak. Így újság-
írással kezdte pályafutását – mesélte a tizenkét 
kötetes írónő, akivel a múlt szerdán találkozhattak 
érdi olvasói.

Kora gyermekkorától sze-
retett olvasni. Közben rábuk-
kant egy olyan történetre, 
amelynek a vége nem nyerte el 
a tetszését, átírta. Ez volt a pil-
lanat, hogy ráérzett az alko-
tás, a teremtés ízére! Talán 
innen eredeztethető, hogy sa-
ját regényeinek lezárását 
máig az olvasókra bízza. Tör-
ténetei mindig továbbgondol-
hatók – árulta el Fejős Éva a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban június 15-én megtar-
tott író-olvasó találkozón. Az 
íróval Nida Judit, az intéz-
mény igazgatóhelyettese be-
szélgetett.

Szülei tanácsai sem térítet-
ték el szándékától, egészen fi-
atalon egy krimivel jelentke-
zett egy kiadónál. Pályaművét 
nem adták ki, de szerződést 

kötöttek vele egy másik re-
gényre. Ezt egy hónap alatt 
meg is írta, ám közben csődbe 
ment a kiadó. Később első re-
génye álnéven, Holtodiglan 
címmel látott napvilágot. Nem 
aratott vele átütő sikert, fő-
ként édesanyja vásárolta fel a 
kiadott példányokat, Fejős 
Éva pedig az újságírás felé 
fordult.

A Képes Európa és egyéb 
magazinújságoknak írt, majd 
a Nők Lapjához került, amely-
nek több mint egy évtizedig 
volt a munkatársa. Rengeteget 
utazhatott külföldre, bárme-
lyik rovatba szabadon írhatott. 
Aztán egy törökországi nyara-
láson elkezdte írni a Bangkok, 
tranzit című könyvét. Fejeze-
tenként küldte haza a barátai-
nak, akiket szinte megölt a kí-

váncsiság a folytatásokért. Ez 
bátorságot adott az írónak, 
hogy a kész regényt elküldje 
egy kiadónak, s megjelenése – 
a Holtodiglan című könyvével 
ellentétben – elsöprő sikert 
aratott. Ezt követte a Hotel 
Bali, később pedig még tucat-
nyi népszerű regénye szüle-
tett. Közben fájó szívvel, de el-
búcsúzott a laptól.

Fejős Éva a legmeglepőbb 
és legmegrázóbb riporthely-
zeteit is ecsetelte hallgatósá-
gának. Mesélt a bangkoki 
„plasztikai sebészeten” tett 
látogatásáról, ahol a nemi át-
alakító műtéteket elborzasztó 
körülmények között végzik. 
„Amikor először ott jártam, 
azt hittem, többé nem térek 
vissza. Két napig csak a koszt 
láttam, a piacok szagát és a 
szmogot éreztem, csak a csó-
tányokat és a patkányokat 
láttam meg az utcán. Aztán a 
harmadik nap valahogy ki-
nyílt a lelkem, és mást is ész-
revettem. Ettől kezdve úgy 
vonzott a város, mint egy 
mágnes” – írta egyik bangko-
ki beszámolójában.

Fejős Éva arról is beszélt, 
hogy regényei mindig valós 
külföldi helyszíneken ját-
szódnak, de csak azokról az 
országokról ír könyvet, ahol 
már járt egyszer, s ahová ő 
maga is visszavágyik. Arra 
azonban kínosan vigyáz, 
hogy – ahogyan a történetei 
fikciók – a hősei is kitalált 
személyek legyenek. Főleg 

azt követően, hogy egyik re-
génye David szereplőjében 
önmagára ismert egy barát-
ja. Bármennyire is törekszik 
a hasonló helyzetek elkerülé-
sére, sokan így is felfedezik 
saját figurájukat a regények-
ben, mert az emberek szeret-
nek regényhősök lenni – fo-
galmazott az író.

n B. ÁBRaHÁM

Telt házas szabadtéri nyári koncerttel zárta az 
első félévet az Érdi Kamarazenekar. Többek 
között Haydn-, Csajkovszkij- és Malvezzi-művek 
csendültek fel vasárnap délután a Magyar Föld-
rajzi Múzeum kertjében.

A nyári szünet előtt köny-
nyed, szórakoztató jellegű 
klasszikus muzsikával kö-
szönt el lelkes közönségétől 
az Érdi Kamarazenekar. A 
június 19-én megtartott 
hang verseny műsorát 
Haydn D-dúr csellóverse-
nyével indították, Nagy Ju-

dit fiatal gordonkaművész 
közreműködésével. Ezt a 
zeneművet Haydn fiatalkori 
munkái között tartják szá-
mon, bár egyes szakértők 
állítják, a szerzemény olyan 
elemeket is tartalmaz, ame-
lyek egyértelműen arra 
utalnak, hogy nem Haydn 

írta. Bárki nevéhez fűződik 
is, a kamarazenekar osztat-
lan sikert aratott a remek 
csellóversennyel.

Majd két évszázadot 
ugorva, egy angol zeneszer-
ző, Gustav Holst vonószene-
karra írott, Szent Pálnak 
szentelt, két tételből álló 
művét élvezhette a közön-
ség, amelyben a skót nép-
táncot dolgozta fel a szerző. 
A vasárnap délutáni hang-
verseny Csajkovszkij C-dúr 
vonósszerenádjával folyta-
tódott, végül Gade Jalousie 
tangója  és  Malvezzi  Spa-
nyol capricciója hangzott el 
a főként táncokat megszó-
laltató, érzelmes és kelle-
mes hangulatú hangverse-
nyen.

Rédai Erzsébet, az Érdi 
Kamarazenekar művészeti 
vezetője lapunknak nyilat-
kozva elmondta: koncertek-
ben, szereplésekben igen-
csak gazdag évad áll mögöt-
tük. Fellépéseik főként az 
ünnepekhez kötődnek, így a 
felcsendülő zeneműveket is 
az alkalomhoz illő szerze-
mények közül válogatják, 

de a zenekar tagjai a külön-
leges kihívásokat is bátran 
vállalják. Ilyen volt a Vox 
Insana kórussal közösen 
előadott Vivaldi: Magnificat 
című műve, valamint a rend-
kívül ritkán műsorra tűzött 
Stabat Mater, Haydn feldol-
gozásában. Mindkét hang-
verseny különleges és ha-
talmas feladat volt számuk-
ra, de a siker sem maradt el. 
Nemcsak Érden, hanem Tö-
rökbálinton és Budapesten 
is telt házas közönség előtt 
léptek fel.

Városunkban egyébként 
a megszokott koncerteken 
kívül időről időre a váratlan 
felkéréseknek is igyekez-
nek eleget tenni – tudtuk 
meg Rédai Erzsébettől, aki 
kiemelte: idén az érdi zene-
iskola ötvenedik évforduló-
ja alkalmából rendezett ün-
nepségsorozatból is bőven 
kivették a részüket.

Egy fényképes összeállí-
tást is készítettek a zenekar 
elmúlt 27 évéről. Esemé-
nyekben és fellépésekben 
meglehetősen gazdag évti-
zedek állnak mögöttük. Azt 

is megtudtuk, hogy a vasár-
napi évadzáró hangver-
senyt mindössze másfél hó-
napos szünet követi, amit 
nyaralással, pihenéssel töl-
tenek a zenekar tagjai. Au-
gusztus közepén már újabb 
fellépés vár rájuk, ezúttal a 

százhalombattai Szent Ist-
ván-templom jubileuma al-
kalmából adnak majd kon-
certet. Ezt követően pedig 
az Érdi Napokra készülnek, 
a közönség idén is számít-
hat a fellépésükre.

n BE

Ötéves az IRKA irodalmi-kulturális folyóirat

Születésnap haikuval és kokeshi babákkal

Díjazottak
Haikupályázat: I. Varga Imre Lajos, II. Kreischer Nelly, III. Ludwig 
Géza. Közönségdíj: Novákovicsné Tóh Ilona. Az idén alapított, 
ötévenként átadásra kerülő IRKA Emlékérmet Bőhm András, 
Kreischer Nelly, Habos László kapta, valamint Rinyai László 
posztumusz részesült e kitüntetésben. IRKA Irodalmi díjak: 
vers Kósa Márta, próza Varga Imre Lajos, diák Sápi Luca.

Az idei IRKA Irodalmi díjasok: Kósa Márta és Sápi Luca

Fejős Éva regényeinek lezárását máig az olvasókra bízza

Fejős Éva író, újságíró volt a könyvtár vendége

Riportalanyok és regényhősök között

Évadzáró hangverseny

Vonósszerenád, tangó és spanyol capricció a kocsiszínben

A közönség az Érdi Napokon is számíthat a fellépésükre

Rédai Erzsébet, a zenekar művészeti vezetője köszönti a közönséget
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boltvezetőt
keres.

Alapvető elvárás amegbízhatóság,
előny a kereskedelmi gyakorlat.

Versenyképes fizetést,
saját fogyasztást biztosítunk.

Referenciát mindenkitől kérünk.

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

A Lipóti Pékség
érdi üzleteibe

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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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés
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Helyszín: Magyar Földrajzi 
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/ 

Holló László-díjas fotóművész fotókiállítása a tetőtéri kiállítóteremben:

Hortobágytól a Hargitáig

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 című előadása

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

20.00-tól folyamatosan csillagászati távcsöves megfigyelés Bartha Lajos és Mádai Attila 

A programokra a belépés díjtalan!

Várjuk: nyugdíjasklu-
bok, idősotthonok, baráti 
társaságok jelentkezését. 
Részvétel feltételei: 60 
év feletti életkor, állandó 
vagy ideiglenes érdi lak-
cím.

A nyersanyagot (papri-
ka, paradicsom, hagyma, 
kenyér) és a tüzelőt az 
Idősügyi Tanács biztosítja, 
az egyéb hozzávalók, va-
lamint a bogrács, bogrács-
állvány, konyhai eszközök, 
kempingasztal biztosítása 
a csapatok feladata.

Természetesen várjuk a 
nem versenyző nyugdíja-

sokat is, hiszen a lecsót el 
is kell fogyasztani.

A program ideje alatt 
élőzene szórakoztatja a 
részvevőket, a helyszínen 
csapolt sör, üdítőital, ás-
ványvíz vásárlására lesz 
lehetőség.

Előzetes felmérés és 
jelentkezés alapján au-
tóbusszal történő meg-
közelítést biztosítunk. (A 
különjárat Érd autóbusz-
pályaudvarról indul és az 
alábbi megállókban lehet 
majd felszállni: Gellért 
utca, Bem tér, Favágó utcai 
napközis tábor.)

Előzetes jelentkezés a 
csapat vezetője, valamint 
2–4 fő segítője megneve-
zésével 2016. július 31-ig. 
Jelentkezés szurkolóknak, 
vendégeknek 2016. au-
gusztus 15-ig.

Jelentkezni lehet az 
alábbi telefonszámon 
vagy e-mail címen, meg-
jelölve, hogy autóbuszt 
kíván-e igénybe venni: 
Vargáné Dunai Mónika, 
23/522-344, vargane@
erd.hu vagy Boros Károly, 
23/372-277, kboros@
freemail.hu

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

TÉMÁJa: ÉRd NEVEZETESSÉGEI.
Bármelyik városrészt, akár saját 

környezetedet is megrajzolhatod!
Az alkotások mérete A/3, technikája szabadon választott: 

ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, mozaik – bármilyen lehet.

a rajzok beadási határideje augusztus 26. (péntek).

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

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

Szeretlek Érd!
Rajzpályázat városunk nevezetességeiről

I. Érdi Nyugdíjas Lecsófesztivál
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 

a szépkorúak részére nyárbúcsúztató

lECSÓFŐZŐ VERSENYT HIRdET
2016. augusztus 25-én, 9 és 16 óra között, a Felső Parkvárosi 

Napközis Tábor területén.

Domonkos Béla szobrász-
művész olyan rögös, nehéz – 
olykor kilátástalan –, de telje-
sítményekben bővelkedő utat 
járt be az igazi művésszé válás 
során, mely sok vonatkozásá-
ban hasonlít az általa megmin-
tázott földrajzi felfedező uta-
zók sorsához.

Az élet nem volt kegyes hoz-
zá. Kispesten született 1934. 
február 25- én. A II. világhábo-
rú idején, Kispesten egy bom-
batámadás következtében ve-
szítette el édesapját. Szövő-
munkás édesanyja özvegyen 
nevelte négy gyermekét. A 
művész félárvaként megis-
merte a nélkülözéseket, s tud-
ta, hogy csak önmagára szá-
míthat. Lépésről lépésre, ön-
erőből, hatalmas erőfeszítések 
és lemondások árán építette ki 
sajátos, eredeti művészi vilá-
gát.

A család 1935-ben Érdre 
költözött. A kezdetekre úgy 
emlékezik vissza, hogy az Érd-
Tétényi-fennsík mészkőbá-
nyáiból előkerült fehér kövek-
ből gyermekként fejeket fara-
gott, szinte ösztönösen álmod-
ta, formálta azt a világot, 
amelyben maga is élt.

Domonkos Béla min tá zó-
kész sé gé vel, bámulatos for-
maérzékével hamar kitűnt. Fi-
atalon eldöntötte, hogy egész 
életét szobrok készítésének 
szenteli.

Losonci Miklós művészet-
történész, főiskolai tanár, Do-
monkos Béla életútja című 
művében 1989-ben így véleke-
dett: „Jellemző a felvételi vizs-
gák már akkor is érvényes 

vakságára, hogy bár min tá zó-
kész sé ge rendkívüli, hiába je-
lentkezett többször is a Képző-
művészeti Főiskola szobrász 
szakára, nem vették föl. Szob-
rász lett főiskola nélkül is, eb-
ben segítette, támogatta Pá-
tzay Pál.”

Pátzay Pál hatása meghatá-
rozó volt Domonkos Béla mun-
kásságának elindításában. A 
mester szeretettel fogadta a 
céljaiért küzdeni tudó fiatal-
embert. Felismerte tehetségét, 
tisztelte szorgalmát és segítet-
te.

Domonkos Bélát mindig 
élénken foglalkoztatta a ter-
mészet és az ember ábrázolá-
sának örök kérdése. Érdi alko-
tói birodalmában, két keze 
munkájával, családja segítsé-
gével felépített műtermében az 
ország minden részéből elza-
rándokolnak tisztelői, s mun-
káit nemcsak ismerik, hanem 
országszerte megbecsülik.

Remek állatszobrai, ma-
gyar vizslát, vaddisznót, szar-
vast, viaskodó szarvasbogara-
kat ábrázoló alkotásai több íz-
ben arattak méltán megérde-
melt sikereket, hazai és külföl-
di kiállításokon.

A nem hétköznapi képzelő-
erővel megáldott, de az élet re-
alitásához ragaszkodó mű-
vész soha nem szakadt el a 
valóságtól. Munkáit mindig a 
klasszikus hagyományok tisz-
telete, az anatómiai tudás, a 
kitűnő megfigyelőképesség 
jellemezte.

Érdi műterme ,,mesebeli 
tündérbirodalom,” ahonnan 
varázslatos művek kerülnek 

ki, s jutnak el mindenhová, 
ahol az emberek fogékonyak a 
szépre.

Domonkos Béla szobrai és 
domborművei, az ország min-
den táján a szépséget, harmó-
niát, az életörömet és a múlt 
értékeinek, az alkotó ember 
teljesítményének tiszteletét 
tükrözik. A helytállás bronzba 
varázsolt jelképei, a megbíz-
hatóság és a hitelesség egész 
életművére jellemző. Ez is a 
magyarázata népszerűségé-
nek.

Az emberek szeretete és bi-
zalma nyilvánul meg abban, 
hogy számos szobra önkéntes 
felajánlásokból, közadakozás-
ból készült el.

Kisplasztikái, érmei eljutot-
tak Kanadába, az USA-ba, 
Angliába, Németországba, 
Svájcba, Ausztráliába, Thai-
földre, Erdélybe, Norvégiába, 
Kínába, Tajvanra, Indiába, 
ahol kulturális intézmények-
ben, múzeumokban, könyvtá-
rakban szereztek hírnevet a 
művésznek.

Domonkos Béla számára 
ösztönző és megtermékenyítő 
erőt jelentettek a magyar tör-
ténelem és kultúra nagy alak-
jai. A történelmi személyisége-
ken kívül a szabadságért küz-
dő és száműzetést vállaló II. 
Rákóczi Ferenc portréja egy 
művész hitvallása, mely a kez-
deteket jelenti, de már sejteti 
azt a jövőt, amelyet további al-
kotások, Kodály Zoltán, Né-
meth László, Petőfi Sándor, 
Szendrei Júlia, Szepes Gyula, 
Babits Mihály, Eötvös József 
szobrai jeleznek.

A felvételi vizsgák kudarcai 
nem csökkentették, hanem in-
kább megsokszorozták Do-
monkos Béla energiáit. Évtize-
dek fáradhatatlan munkájával 
bizonyította be, a sorsfordító 
erőpróbák nem egy-egy sze-
mély pillanatnyi hangulatától 
befolyásolt, szubjektív dönté-
sétől függenek.

Mentora, Pátzay Pál olyan 
meggyőzőnek tartotta tanítvá-
nya műveit, hogy jó szívvel állt 
ki mellette.

A művészettörténész, Lo-
sonci Miklós, így vélekedett: 
,,Bizony ez Pátzay ajánlása— 
aki a XX. század magyar szob-
rászatának Medgyessy, Beck 
Fülöp mellett egyik legna-
gyobb alakja és mértéke — fel-
ér egy jeles főiskolai diplomá-
val.”

Domonkos Béla fáradhatat-
lanul alkot, éjt nappallá téve 
dolgozik. Az ország minden 
részéből megkeresik, Veszp-
rémtől Kapuvárig, Nagykani-
zsától Fertőszentmiklósig, 
Bicskétől Kiskunmajsáig min-
denütt láthatók köztéri alkotá-
sai. Lakhelyén, Érden és kör-
nyékén, Tárnokon, Sóskúton, 
Ercsiben az értékek legfonto-
sabb fokmérője egy-egy Do-
monkos-dombormű vagy szo-
bor.

Számára nincs kis feladat 
vagy nagy feladat. Egy érem 
megformálására éppen olyan 
figyelmet fordít, mint egy teljes 
alakú bronzszobor elkészíté-
sére. Az egyetlen szempont a 
hitelesség, a minőség, amely-
ből egy fikarcnyit sem enged, 
ma is olyan lelkesedéssel kezd 

meg egy munkát, mint az első 
próbatételekre készülő ifjak.

A Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében, 1984-ben állítottuk 
fel Antal Károly Munkácsy-dí-
jas szobrászművész 1942-ben 
készült, évtizedeken át elfele-
detten kallódó, impozáns Cso-
ma-szobrát, Érd első, közterü-
leten elhelyezett műalkotását. 
Ez a szobor sugallta az ötletet: 
megvalósíthatnánk a felfedező 
utazók szoborpanteonját.

Nem volt pénz, de volt egy 
kiváló érdi szobrászművész, 
aki a bronzanyag és az öntési 
költségek árán vállalta a ne-
mes feladatot. Sok-sok önzet-
len ember hozzájárulásával a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében hozták létre ezt a 
szoborpanteont, elsősorban 
Domonkos Bélának és Érd vá-
rosának köszönhetően.

Érden az aradi vértanúk 
emlékműve, az 1945-ben el-
hurcoltak emlékműve évről 
évre közösségi események, 
ünnepélyes megemlékezések 
színhelye. Domonkos Béla szá-
mos műalkotása közösségte-
remtő erővé vált, az összetar-
tozás érzését sugallja, látha-
tatlan érzelmi szálakkal köti 
össze az embereket, s ez a leg-
több és a legszebb, amit egy 
szobrászművész adhat a világ-
nak.
Dr. Kubassek János igazgató

Magyar Földrajzi Múzeum

(Elhangzott 2016. június 18-
án, a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében. Az 
eseményről szóló tudósítá-
sunk a 19. oldalon olvasható.)

Laudáció Domonkos Béla Magyar Örökség Díjához

Egy mesebeli tündérbirodalom műterme

Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

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

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

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

Az ön kódja:

HUB051KKTA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

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

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

2.490 Ft/m2

2.590 Ft/m2
2.990 Ft/m2

2.890 Ft/m2

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

akár -70%

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

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

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

Csütörtök-péntek: 10-től 17 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI 
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: 
zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

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

JúNIUS 27., 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 7. 

rész ism. Háy János
21:00  Zsarubőrben színes, holland krimi, 

R: Wim Verstappen, 1979 
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 28., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét – jazz sorozat 

SzemekBlues 8. rész 2012
20:50  Vámos Miklós beszélgető műsora 

8. rész
21:45  Polgár-társ  

vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15  Fogadóóra 

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

beszélgetés aktuális témákról
0:00  Híradó ism.

JúNIUS 29., 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  Texas, Adios színes, spanyol-olasz 

western, R: Fernando Baldi, 1966 
22:35  Vámos Miklós beszélgető műsora 

8. rész
23:30  Mozgás sport magazin
0:00  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
0:15  Híradó ism.

JúNIUS 30., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 52. rész
20:00  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Zsarubőrben ism. színes, holland krimi, 

R: Wim Verstappen, 1979 
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.

JúlIUS 1., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 65. rész

20:00  Fegyenc Színes, amerikai akcióthriller, 
R: Tom Neuwirth, 1995

21:40  Chaplin szereti a zenét – jazz sorozat 
ism. SzemekBlues 8. 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.

JúlIUS 2., SZoMBaT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 28. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
21:00  Texas, Adios színes, spanyol–olasz 

western, R: Fernando Baldi, 1966 
22:30  Mozgás ism. sport magazin
23:00  Fény-kép ism. kulturális magazin 
23:30  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

JúlIUS 3., VaSÁRNaP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 65. rész ism.
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00  Fegyenc színes, amerikai akcióthriller, 

R: Tom Neuwirth, 1995
21:40  Mozgás ism. sportmagazin
22:10  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:40  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

NYÁRI NYITVATARTÁS
Július 1–8-ig, valamint 

augusztus 1–21-ig rövidített 
nyitvatartás, hétfőtől 

péntekig, 8–18 óráig. JúlIUS 
11–31-IG ZÁRVa!

www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: keddtől vasár-
napig 10-től 18 óráig

PROGRAM

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Előadások, fotókiállítás, 
koncert, filmbemutató
20 órától folyamatosan csil-
lagászati távcsöves megfi-
gyelés, a Mars, a Jupiter és a 
Szaturnusz bemutatása.
Június 25-én, szombaton 17 órától

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

andrásné 06 23 363 036

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.

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

Színészlegendák
Könyvválogatás

Magyarországi nyaralások
Könyvválogatás

Nyári ajánlók
Honlapunkon és nyomtatott 
formában is.

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

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 órá-
ig

Sípos Marica szobrászmű-
vész kiállítása
Megnyitja Győrffy László 
festőművész.
Énekel Klapka Liza.
Június 24-én, pénteken 18 órakor 2016

ÉRDI FIATAL ALKOTÓK 
KIÁLLÍTÁSA

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

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

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

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

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

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

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

Halászléparti 
és családi nap,
nem csak horgászoknak, 

2016. július 2-án, az érdi duna-parton.
Az Érd és Környéke Horgászegyesület szeretettel 
meghívja Önt, kedves családját és barátait, ha-
gyományos családi napjára, a téglagyár melletti 
területre!
Halászléfőző verseny jelképes nevezési díjjal, érté-
kes polgármesteri különdíjjal! A halat az egyesület 
adja!
Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését. Kö-
zös 200 liter halászlé főzése, az egyesület támogatói 
részére.
Támogatói jegy a helyszínen is kapható lesz.
Zene, tánc: Tranzit Zenekar!
További információ a www.erdihorgasz.hu oldalon.

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

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

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

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
–mindennap 8.00–16.00 óráig tartjuk
foglalkozásainkat

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

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

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

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

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel, illetve
délután

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

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!
június 20-tól július 29-ig
intenzív, heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk
gyermekeik jelentkezé-
sét, 4 éves kortól!
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás ugrásszerű változást
eredményez a részt vevő gyer-
mekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a
hiányzott óraszámmal meg-
egyező le nem úszott óra pótol-
ható, a nyári intenzív tanfolya-
mok végéig!
az oktatás időpontja: Hétfőtől
péntekig 16.00–17.00 óra között.
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza
u. 1. tanuszoda.
Az úszásoktatás egyhetes ára
6000 Ft (testvérkedvezmény
érvényesíthető).
befizetés:június20-tólhétfőn-
ként 16.00–17.15 óra között az
uszodábanFülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon: Fülöp Henriett
(06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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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

Alsóerdősor utca – Ribizke 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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Ismerje meg a szülők Életfa Csoportját – és mindazt, 
amit tehetünk gyermeke érdekében!

Ahol mindig számíthat ránk:

Életfa Csoport – Érd és környéke 
„SNI-s” gyerekek szüleinek csoportja

e-mail: eletfa.erd@gmail.com
tel.: +36 30 550 2711

Közösen a sajátos nevelési igényű gyerekekért

Minden gyerek más. Minden gyerek egyedi, különleges, megismételhetetlen.
De a problémáik gyakran hasonlítanak. Az Életfa Csoport Érden és környékén élő, 
sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyerekeket nevelő szülők közössége.

Célunk,
hogy közösségünkben a hasonló helyzetet átélő szülők

• megoszthassák egymással a naprakész információkat,
• segíthessenek egymásnak a problémák kezelésében,

• és a közösség erejével hatékonyabban érvényesíthessük gyermekeink érdekeit.

Segítsünk egymásnak – segítsünk a gyermekeinknek!

Várjuk szeretettel!

Együtt növünk nagyra

ÉLETFA
CSOPORT

Nevét immár az Aranykönyv is őrzi. Városunk 
díszpolgára, a közel félezer portré, köztéri szobor, 
kisplasztika és plakett alkotója a múlt szombaton, 
a Magyar Örökség nyolcvanharmadik díjátadó 
ünnepségén vehette át e rangos kitüntetést.

A Magyar Örökség-díjat 
Farkas Balázs, Fekete 
György és Makovecz Imre ja-
vaslatára a Magyarországért 
Alapítvány kuratóriuma hoz-
ta létre 1995-ben, majd gondo-
zását 2003-tól a Magyar Örök-
ség és Európa Egyesület vette 
át. A díj azon magyar intéz-
ményeknek, csoportoknak és 
személyeknek adható, akik 
tevékenységükkel hozzájá-
rultak a magyar kultúra, gaz-
daság, sport, tudomány, azaz 
a magyar társadalom erköl-
csi, szellemi felemeléséhez. 
Ezek együttesen alkotják a 
magyarság „láthatatlan szel-
lemi múzeumát”.

A kitüntetettek kiválasztá-
sa az alulról építkező demok-
rácia elvén és gyakorlatán 

alapszik: állampolgári jogon 
mindenkinek módjában áll 
díjra javasolni az általa érde-
mesnek tartott személyt, 
együttest, intézményt, telje-
sítményt. A Magyar Örökség-
díj bírálóbizottsága kizárólag 
az így beérkezett javaslatok-
ból választja ki a kitüntetette-
ket. Évente négy alkalommal, 
esetenként hét-hét kitüntetést 
osztanak ki. A bírálóbizottság 
első elnöke, köztársasági el-
nökké történt megválasztásá-
ig Mádl Ferenc volt.

Az idei második díjátadó 
ünnepségre a múlt szomba-
ton, június 18-án került sor. E 
naptól Domonkos Béla szob-
rászművészete is bekerült a 
„Magyarság Láthatatlan 
Szellemi Múzeumába”, nevét 

immár az Aranykönyv is őrzi. 
Munkásságát dr. Kubassek 
János, a szintén Magyar 
Örökség-díjas érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 
méltatta. Kiemelte, hogy a 
szobrászművész roppant ne-
héz, olykor kilátástalannak 
látszó, mégis teljesítmények-
ben bővelkedő utat járt be az 
igazi művésszé válás során. 
Lépésről lépésre, önerőből, 
hatalmas erőfeszítések és le-
mondások árán építette ki sa-
játos, eredeti művészi világát. 
A nem hétköznapi képzelőerő-
vel megáldott, de az élet reali-
tásához ragaszkodó művész 
azonban soha nem szakadt el 
a valóságtól. Munkáit mindig 
a klasszikus hagyományok 
tisztelete, az anatómiai tudás, 
a kitűnő megfigyelőképesség 
jellemezte – húzta alá a 
laudátor, hozzátéve, hogy Do-
monkos Béla kisplasztikái, 
érmei a világ számos országá-
ba eljutottak, ahol kulturális 
intézményekben, múzeumok-
ban, könyvtárakban szerez-

tek hírnevet a művésznek. 
(A laudáció szerkesztett vál-
tozata lapunk 11. oldalán ol-
vasható.)

A szobrászművész az Érdi 
Újságnak nyilatkozva el-
mondta: óriási megtisztelte-
tés számára ez a díj, mert az 
Aranykönyvben kiváló nevek 
mellett kapott helyet. De azért 
is különösen kedves a szívé-
nek e kitüntetés, mert ez első-
sorban nem a szakma elisme-
rése, hanem a közönségé, ami 
mindig a legfontosabb volt 
számára. Egész életútját arra 
az egyszerű, de őszinte mon-

datra alapozta, amely egy lá-
togató bejegyzése volt, s így 
szólt: „Köszönöm, hogy visz-
szaadta a művészetbe vetett 
hitemet!”.

Domonkos Béla a legkisebb 
munkát is örömmel vállalta, 
és éppoly tisztelettel, hittel és 
szeretettel dolgozott rajta, 
mint a nagy megrendelése-
ken. Kérdésünkre, hogy jelen-
leg dolgozik-e valamin, elárul-
ta: műtermében most Kossuth 
és Széchenyi portréja készül. 
Utóbbin már csak a bronzba 
öntést követő, finom munka 
van hátra. n BÁlINT EdIT

Évek óta állandó fellépője 
az Érd és környéki rendezvé-
nyeknek a hét évvel ezelőtt 
alakult Magtár Néptánccso-
port, akik most új tagokat 
várnak maguk közé annak 
érdekében, hogy minél több 
érdi fiatallal megismertet-
hessék a magyar táncokat.

A Magtár Néptánccsoport 
kezdetben az Ófalusi Pince-
tulajdonosok Egyesületének 
tagjaiból alakult. Nevét on-
nan kapta, hogy a próbákat 
egy gabonamagtárban tar-
tották, mostanra azonban 
minden szerdán 19 órától az 
ófalusi II. Lajos Általános Is-
kola épületében tanulják az 
új táncokat.

Hudák Ágnes, a Magtár 
Néptánccsoport vezetője az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy olyan felnőttek jelentke-
zését várják, akik szeretné-
nek szép magyar táncokat 
megtanulni egy vidám, fiata-
los társaságban, s érdekli 
őket Érd kultúrája, múltja és 
jelene. Érd a Mezőföld része, 
így az együttes gyönyörű me-

zőföldi táncokat is tanul. De 
emellett moldvai, szatmári, 
sárközi táncokat is bemutat-
nak, amihez rendelkeznek a 
hagyományos népviselettel. 
A viseleteket pályázati pénz-
ből szerzik be, így a csatla-
kozni kívánó tagoknak nem 
kell anyagi vállalással élni-
ük, ha szeretnének táncolni 
– tette hozzá Hudák Ágnes.

A Magtár Néptánccsoport 
egyébként rendelkezik ifjú-
sági tagozattal is. A Kisha-
rang Táncegyüttes úgy ala-
kult, hogy a felnőtt táncoso-
kat gyermekeik rendszere-
sen elkísérték a próbákra, s 
mondhatni elirigyelték a 
szép táncokat tőlük. A legki-
sebbeknek most ugyan nyári 
szünet van, de szeptembertől 
ők is kezdik a próbákat, szer-
dánként 17 órától. A Kisha-
rang Táncegyüttes mostanra 
remek sikereket ér el, leg-
utóbb a székesfehérvári egy-
házmegyei Ki Mit Tud?-on 
döntősök voltak, az érdin pe-
dig első helyezést értek el.

n NYH

Sportnappal zárta a 
tanévet a Vörösmarty 
gimnázium; a ren-
dezvény keretében 
Nagy Tímea kétszeres 
olimpiai bajnokot is 
vendégül látták, aki 
életéről, pályafutásáról 
mesélt a diákoknak.

Hogyan lesz egy dundi, fé-
lős, testnevelésből bukott 
kislányból olimpiai bajnok? 
Például úgy, hogy beleszeret 
egy vívóba, és a kedvéért ő 
maga is edzeni kezd – és míg 
a fiú két hét után abbahagy-
ja, ő kitart, dacára, hogy 
edzői többször is eltanácsol-
ják, és szorgalmával, kitar-
tásával, szakmai alázatával 
kompenzálja negatív tulaj-
donságait.

Ez nem egy modern tün-
dérmese, hanem a kétszeres 
olimpiai bajnok Nagy Tímea 
története, aki múlt kedden az 
Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium diákjainak me-
sélt pályafutásáról, múlt- és 
jelenbeli élményeiről, család-
járól, a Halhatatlan Magyar 
Sportolók Egyesülete prog-
ramjának keretében. A gye-
rekek nemcsak a párbajtőrét 
vehették kézbe, hanem olim-
piai aranyérmeit is – ame-
lyek, mint megtudhattuk, 
ugyan nem aranyból készül-
tek, de annál becsesebbek.

– Saját példámból kiindul-
va merem azt mondani: olyan 

nincs, hogy valaki tehetség-
telen. Ez felülírható ugyanis 
más képességekkel – hang-
súlyozta a többszörös világ-
bajnok.

– A vívás az ész játéka, 
ezért nincs benne dopping. 
Nagyon jó az is, hogy sokáig 
lehet csinálni, és annyi min-
dent megmozgat, hogy az 
ember izomzata nem válik 
egyoldalúvá, emellett, mint 
minden sport, ez is az életre 
nevel – mondta lapunknak az 
olimpiai bajnok. Nagy Tímea 
szerint a gyerekek körében a 
vívás népszerűsége attól 
függ, hogy milyenek az olim-
piai eredmények – Szilágyi 
Áron aranya például nagyon 
meglökte négy éve a jelentke-
zők létszámát.

– Ha nincsenek eredmé-
nyek, az edzőknek többet 
kell járniuk az iskolákba, 
népszerűsíteni ezt a sport-
ágat. Remélem, Rióban úgy 
szerepelünk, hogy özönlenek 

majd ősszel a gyerekek a ví-
vótermekbe, és nem az edzők 
dolga lesz a toborzás. A ví-
vásban egyébként nincs 
olyan profi formaidőzítés, 
mint az úszásban vagy a ka-
jak-kenuban, itt az alap fizi-
kai állóképesség mellett fon-
tos, hogy a verseny reggelén 
merre indulnak el a hangyák 
a sportoló fejében. 

– Ez a sportnap hagyomá-
nyos rendezvény már isko-
lánkban, a legnépszerűbb 
esemény rendszerint a foci-
meccs szokott lenni. A gim-
náziumban egyébként aktív 
sportélet folyik, nagyon sok 
diák sportol valamit – mond-
ta Bíró Dominik, a gimnázi-
um di ák ön kor mány za ti elnö-
ke, aki társaival együtt már 
várja, hogy elkészüljön az 
iskola második tornaterme, 
ami még több lehetőséget 
biztosít majd az iskolán belü-
li sportolásra.

n ÁdÁM KaTalIN

Az iskolai nyári szünet és a nyaralások idején 
se felejtsük el, hogy a gyerekek biztonságára 
kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Pintér Lajos 
érdi rendőrkapitány az ÉrdMost.hu portálnak 
elmondta, hogy a nyár kiemelt időszak a rendőr-
ség szempontjából.

A tanév végén minden 
gyermek türelmetlenül várja 
a vakáció kezdetét, azonban 
a szünidő nem csak gondta-
lan kikapcsolódást jelenthet. 
Nagyon fontos, hogy a szülők 
felkészítsék a gyermekeket 
az őket érintő veszélyekre. 
Hívják fel figyelmüket, hogy 
ha egyedül vannak otthon, 
kinek, és milyen módon nyit-
hatnak ajtót. Tudatosítsák a 

gyerekekben, hogy az ottho-
ni, vezetékes telefonon, isme-
retlen hívása esetén, milyen 
információkat nyújthatnak. 
A játszótéren ne maradjanak 
egyedül, menjenek haza, ha 
már ismerőseik, játszótársa-
ik is elmentek, idegenekben 
– még ha kedvesek is – ne bíz-
zanak meg, velük ne menje-
nek sehová, még útbaigazítás 
céljából sem. Értékeikkel ne 

hivalkodjanak, azokat ne 
tartsák jól látható helyen, ne 
adják oda idegeneknek. A 
gyerekek ismerjék a segély-
hívó telefonszámokat (107, 
112), illetve tanulják meg szü-
leik telefonszámát is.

A gyermekek életkoruknál 
fogva meggondolatlanabbak, 
olykor kiszámíthatatlan a vi-
selkedésük, ezért a szülők 
mindennap egyeztessék a 
programot a gyerekkel és 
arra is fordítsanak időt, hogy 
a nap végén megbeszéljék, 
hogy mi történt velük. Ezzel 
is növelni tudják a biztonsá-
gukat.

Fontos, hogy a szülő be-
széljen gyermekével a kocká-
zatos helyzetekről, és nyújt-

son neki megoldási lehetősé-
get arra az esetre, ha ilyen 
helyzetbe kerülne. A szülők 
gondoskodjanak arról, hogy 
a gyerekeknél mindig ott le-
gyen az elérhetőségük, és tu-
datosítsák, hogy még kihez 
fordulhatnak segítségért, 
például bátran szólítsák meg 
az egyenruhás rendőrt, kér-
jenek tőle segítséget.

A nyári hónapokban, a ta-
nítási szünet időszakában 
jelentősen megnövekszik a 
gyermekek veszélyeztetett-
sége a közúti közlekedés te-
kintetében is. A rendőrség 
arra kéri a szülőket és a köz-
lekedőket, hogy a nyári idő-
szakban különösen ügyelje-
nek a gyermekekre, ameny-
nyiben az úton, vagy annak 
közelében akár gyalogosan, 
akár kerékpárral megjelen-
nek. Számítsanak arra, hogy 
a gyermekek közlekedése 

gyakran kiszámíthatatlan, 
sokszor nincs veszélyérze-
tük, és teljesen másként lát-
ják a világot, időnként kalan-
dot keresve minden észlelt 
dologban. A gyermekek ko-
ruknál és tapasztalatlansá-
guknál fogva a legveszélyez-
tetettebb és legsérüléke-
nyebb képviselői a közleke-
désnek.

A biztonságos fürdőzés ér-
dekében pedig az alábbi sza-
bályokra kell felhívni a gyer-
mekek figyelmét:

Szabad vizeknél csak kije-
lölt fürdőhelyen fürdőzz!

Soha ne fürödj egyedül, le-
gyen veled felnőtt!

Ne ugorj a hideg vízbe fel-
hevült testtel!

Ne menj mély vízbe, ha nem 
tudsz úszni, még úszógumi-
val vagy gumimatraccal sem!

Ne fürdőzz éjszaka vagy 
szürkületben!

Testnevelésből bukott, olimpiai bajnok lett

Nagy Tímea a Vörösmartyban
Néptánc Érden

Felvétel a Magtárba

Aki szeretne csatlakozni a Magtár Néptáncegyütteshez, az alábbi 
telefonszámokon érdeklődhet: Hudák Ágnes: 06 30 374 6603 és 
Bukovszki Csaba: 06 20 359 6049

Jó tanácsok szünidőre

Biztonságban vakáció idején!

Nagy Tímeát edzői többször eltanácsolták, mégis bajnok lett

Újabb érdi a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában”

Magyar Örökség-díjas 
Domonkos Béla szobrászművész

Domonkos Béla számára mindig a közönség elismerése volt a leg-
fontosabb

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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KÍMÉLŐ TORNA A VÍZBEN

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

Az ÉRD Aréna aquafitness és vízi gerinctorna órái
megterhelés nélkül dolgoztatják meg az
izmokat és az egész testet átmozgatják.

Kortól, nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott!

További információ és bejelentkezés:
www.refitt.hu +36 20 342 9615
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Lemák Viktor Európa-baj-
noki bronzérmet, Váncza Ist-
ván kvótát a svédországi kö-
töttfogású kontinensviadal-
ra, míg az Érdi Spartacus to-
vábbi birkózói tizenhét érmet 
szereztek a tavaszi szezon 
záróversenyein.

Az Érdi Spartacus kilenc 
fiatal birkózója vett részt az 
ESMTK szabadfogású verse-
nyén, ahol két arany-, három 
ezüst- és öt bronzérmet sike-
rült szereznie az érdieknek; 
Narancsik Bence két súly-
ban is harmadik lett.

A dunaújvárosi sportcsar-
nokban rendezték a Komócsi 
Gábor Emlékverseny keretén 
belül a kadet szabadfogású 
rangsorversenyt. Az érdiek 
egy arany- és egy bronzér-
met, valamint egy negyedik 
és két ötödik helyet értek el. 
Berta Mike nagyon jó pozíció-
ból sérülés miatt feladni 
kényszerült a versenyt.

A soroksári sportcsarnok-
ban tartották az UWW (Uni-
ted Word Wrestl ing) 
Pankration Európa-bajnok-
ságot, amelyet a Magyar Bir-
kózó Szövetség Grappling 
Pankration és MMA Szakági 
Szövetsége szervezett. 
Lemák Viktor 57 kilogramm-
ban indult elit pankrációban, 
nem igazán könnyű sorsolás-
sal. Azeri és ukrán vetélytár-
sain túljutva orosz ellenfelé-
vel szemben pontozással ma-
radt alul, így Európa-bajnoki 
bronzéremnek örülhetett és 
jogot szerzett a júliusban Las 
Vegasban megrendezésre ke-
rülő MMA világbajnokságon 
való részvételre.

Június 18-én ismét a kade-
tek vettek részt Dorogon a 
kötöttfogású válogató rang-
sorversenyen, valamint há-
rom versenyző vett részt a 
párhuzamosan rendezett 
gyerekversenyen. A kadet 
verseny érmein túl is nagy 
volt a tét, hiszen Váncza Ist-
vánnak ezen a versenyen kel-
lett megszerezni a jogot a júli-
us végén, Stockholmban ren-
dezendő kadet Európa-baj-
nokságra, a ceglédi Török 
Tamással szemben, ugyanis 
az eddigi versenyek alapján 
egy győzelme volt egy vere-
ség mellett. Váncza koncent-
rált birkózással 4-1-re nyert, s 
ezzel megváltotta repülője-
gyét az Eb-re. A viadalon két 
arany-, három bronzérem és 
két ötödik, pontszerző helyet 
értek el Tar Mihály birkózói. 
A csapatok pontversenyében 
az ötödik helyen végzett az 
érdi együttes. n d.B.

Megnyerte a magyar 
strandröplabda-bajnokság 
első fordulóját a Dömötör-
Mátrai Beáta–Nagy Krisz-
tina páros. A Delta RSE Érd 
duója huszonhat egység kö-
zül végzett az élen.

Harmadik helyen kiemelt 
párosként a Sárkovics–
Farkas kettős ellen kezdett 
Dömötör-Mátrai Beáta és 
Nagy Krisztina a strand-
röplabda-bajnokság 1. for-
dulójában. Az érdi Delta 
RSE kettőse 2:0-ra nyerte 
ezt a mérkőzést. Utána az 
Ancsin–Császár egység el-
len is 2:0-ra nyertek Dömö-
tör-Mátraiék. A Szombat-
helyi Szandra–Villám Lil-
la párossal szemben már a 
legjobb négy közé kerülés 
volt a tét: ebben a párharc-
ban 2:0-ra kikapott a Delta 
duója. A továbbiakban vi-
gaszágon azokkal a szer-
bekkel játszottak az elődön-
tőért az érdiek, akiktől a 
balatonakarattyai Kispest 
Open döntőjében kikaptak. 
De ezúttal az első, elveszí-
tett szett után fordítottak és 
2:1-re nyertek. A folytatás-
ban egy másik szerb páros-
sal kerültek szembe. Az első 
játszmát megnyerte a tava-
lyi bajnokság ezüstérmes 
érdi párosa, aztán kiegyen-
lített az ellenfél. A harmadi-

kat szoros küzdelemben 
megint hozta és végül győ-
zött az érdi duó. A döntőben 
a tavalyi bajnokság végső 
győztesével, Lakatos Eni-
kővel és Lutter Eszterrel 
kellett megmérkőzni, akik a 
deltásokat felülmúló Szom-
bathelyi–Villám egységet 
verték meg az elődöntőben. 
Az első játszma itt is elment, 
de a következő kettőt hoz-
ták és diadalmaskodtak 
Nagy Krisztáék, méghozzá 
tudatos, magabiztos játék-
kal. A Delta RSE Érdnek ez 
egyfajta visszavágás is volt 
a tavaly elveszített orszá-
gos bajnoki fináléért.

Az utánpótlás-válogatott 
Tátrai Nikolett és Tóth-
Lakics Petra szintén neve-
zett a felnőttek mezőnyébe. 

A selejtezőben nyertek 
Háfra Dominika és Háfra 
Orsolya ellen 2:1-re, amivel 
főtáblára kerültek. Szomba-
ton a Lakatos–Lutter páros 
ellen kezdtek, de 2:0-ra ki-
kaptak. Ezután vigaszágon 
mehettek tovább, ahol nyer-
tek is a Hackl–Kovács ket-
tős ellen 2:0-ra. A Szabó–
Tóth párostól viszont ki-
kaptak ugyanilyen arány-
ban, így számukra véget ért 
a torna. Összesítésben 12. 
helyen zártak az ob első for-
dulójában.

U20-ban Gál Vivien Végh 
Angélával indult és bronz-
érmes helyen végzett, míg 
U16-ban Csörgi Evelin Fer-
tődi Dorottya oldalán mé-
rette meg magát és ötödik 
helyen végzett. n doMoNKoS

Az Érdi Kerékpáros és Tri-
atlon Sportegyesület a tech-
nika és taktika csiszolása 
miatt az országos bajnok há-
romtusázót, Bartos Dávidot 
kérte fel, hogy vezessen le egy 
különleges edzést az érdeklő-
dőknek.

A tréning lényege elsősor-
ban a depózásra, azaz a szá-
mok közötti váltásra irányult, 
így a résztvevők megtudhat-
ták, az sem mindegy például, 
hogy a rajtszámot, a bukósi-
sakot, illetve a cipőket ho-
gyan helyezik el, hiszen ezek-
kel értékes másodperceket 
lehet nyerni, amely egy ilyen 
kiélezett sportágban döntő 
tényezőnek is bizonyulhat.

– Nagyon sok időt el lehet 
veszíteni azzal, ha a depózá-
sokat nem megfelelő sorrend-
ben végezzük. Dávid bemu-
tatta nekünk, mivel lehet opti-
malizálni a váltásokat – fo-
galmazott Kömöz Róbert, az 
ÉKTSE alapító-elnöke.

– Rengeteget gyakoroltuk 
a váltás csínját-bínját, hogy 
mit vegyen fel, hogyan tegye 
le a cuccait az illető, milyen 
irányban haladjon a depó-
ban. Mivel a triatlonban a 
depó a technika része, így 
szerintem itt perceket lehet 
nyerni, akár amatőr ver-
senyzőknek is – mondta Bar-
tos Dávid, aki június elején a 
Keszthelyen rendezett kö-

zéptávú országos bajnoksá-
gon (2 km úszás, 90 km ke-
rékpár, 21 km futás) édesap-
jával állt rajthoz. Dávid a 
25–29 évesek között bronz-
érmet, Bartos György az 
55–59 évesek között ezüstöt 

szerzett. Egy héttel később 
Fonyódon, a rövidtávú ob-n 
(1,5 km úszás, 40 km kerék-
pár, 10 km futás) Dávid vi-
szont országos bajnok lett, 
míg édesapja itt is második-
ként zárt korosztályában.

Az Érdi Kerékpáros és Tri-
atlon SE hegyikerékpár 
szakosztálya egyébként szá-
mos kitűnő eredménnyel 
büszkélkedhet az elmúlt idő-
szakból. A csapat tagja, Cser 
Attila a Zselic Maratonon, 
hosszú táv összetett második 
helyet szerzett, a velencei 
MTB Maratonon pedig már 
első lett, ugyanitt rövid távon 
Poteczin Anikó a dobogó má-
sodik fokára állhatott. A gye-
rekek közül Kömöz Abigél 
első, Kömöz Lujza Panka 
második helyen végzett az öt 
évnél fiatalabbaknál, vala-
mint az U7-es korcsoportban 
Cser Antóniának és Kömöz 
Sámuelnek is összejött a 
végső győzelem, míg Cser 
Szonja egy ezüstérmet ka-
pott. A  vértesboglári MTB 
piknikről Poteczin Anikó ho-
zott egy rövidtávú aranyér-
met. n dB

Idén már túl van egy történelmi tetten az érdi 
hegymászó, Klein Dávid, aki május elsején, 13.38-
kor érte el a 8091 méter magas Annapurna 
csúcsát, ám alighogy hazajött és lenyírta a füvet 
otthonában, már egy újabb csúcs, a K2 felé vette 
az irányt.

Klein Dávid már az 
Annapurna után sejtelme-
sen nyilatkozott affelől, hogy 
hamarosan már megy is 
vissza Ázsiába, de akkor 
még nem árulta el, hogy me-
lyik csúcsra készül. Később 
kiderült, a 8611 méter magas 
K2-re készül, viszont ezúttal 
nem egyedül vág neki, vele 
lesz magyar mászótársa, 
Suhajda Szilárd is. A John-
nie Walker Expedíció közle-
ménye megemlíti, hogy Klein 
Dávid nem akarja elveszteni 
akklimatizációs tőkéjét, 
amelyet a mostani mászás 
során még kamatoztatni is 
tud.

A K2 a Föld második leg-
magasabb hegycsúcsa, Pa-
kisztán és Kína határán, a 
Karakorum hegységben. A 

csúcs tengerszint feletti ma-
gassága 8611 méter. A K2 – a 
himalájai csúcsokkal ellen-
tétben – leginkább a nyári 
időszakban mászható, hi-
szen a Himalája vonulata a 
monszunnal érkező csapa-
dékot felfogja, így annak ha-
tása a Karakorumban már 
nem igazán érzékelhető.

2005-ben Kollár Lajos ve-
zetésével Erőss Zsolt és csa-
pata kísérelte meg elérni a 
K2 csúcsát, Erőss azonban 
az időjárási viszonyok miatt 
8350 méterről kénytelen volt 
visszafordulni. Magyarok 
közül utoljára Suhajda Szi-
lárd és Varga Csaba tettek 
kísérletet a hegycsúcs eléré-
sére 2015-ben. Akkor az ösz-
szes magasabban elhelyez-
kedő tábort elvitte egy lavi-

na, megsemmisítve a sátra-
kat és felszereléseket is. 
A  2015-ös nyári szezonban 
senki nem mászta meg a K2-
t, azonban a magyar duónak 
sikerült a helyszínen lévő 
100 hegymászó közül a leg-
magasabbra, 7400 méterig 
jutni.

A Johnnie Walker K2 Ex-
pedíció során Klein Dávid és 
Suhajda Szilárd célja, hogy 
oxigénpalack és teherhor-
dók segítsége nélkül érjék el 
a 8611 méteres csúcsot, ame-
lyen magyar állampolgár 
még nem járt. Mindketten a 
megfontoltság hívei és ha-
sonlóképpen gondolkoznak 
a hegymászás lényegéről, 
stratégiájáról. Azt vallják, 
hogy „egy expedíció akkor 
tekinthető sikeresnek, ha el-
érték a csúcsot és a hegymá-
szók épségben le is jöttek a 
hegyről”.

Klein és Suhajda már júni-
us 14-én neki is vágott a tú-
rának. „A hegyek királya”-
ként is emlegetett K2 alaptá-
borát az előzetes becslések 
szerint június 27-én éri el a 

magyar páros. Klein Dávid 
az induláskor a repülőtéren 
az expedíció Magyarorszá-
gon maradt stábjának el-
mondta: „Ha összehasonlít-
juk a többi heggyel, a K2 
egyszerre technikás és ma-
gas: letörései meredekek, az 
igazán kemény nehézségek 
pedig a hegy legmagasabb 

régióiban vannak. Halálozá-
si arány tekintetében az 
Annapurna volt a legvesze-
delmesebb és a legritkábban 
mászott. Az ott elért siker 
magabiztosságot ad ehhez a 
rendkívül sok nyers fizikai 
erőt és kitartást igénylő fel-
adathoz.”

n doMoNKoS BÁlINT

Az Érdi VSE sakkszakosztá-
lya, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Idős-
ügyi Tanácsa támogatásá-
val megrendezi a 2016. évi 
szenior rapid sakkverse-
nyét, amely egyben selejte-
ző a 2016. évi országos sze-
nior egyéni rapid sakkbaj-
nokság döntőjére.
a verseny időpontja: 
2016. június 26. 9.30 órá-
tól kb. 14.00 óráig.
Helyszín: Érdi VSE sport-
telep (Érd, Ercsi u. 34.)
A verseny 5 fordulós svájci 
rendszerben, a FIDE rapid 
szabályai szerint kerül lebo-
nyolításra 2×20 perc játék-
idővel. 
Helyezések eldöntése:
1. Szerzett pontok
2. Buchholz-számítás
3. Berger értékszám
4. Egymás elleni eredmény
5. Sötéttel játszott több 
mérkőzés
díjazás:
1. helyezett: kupa és Érd 
szenior bajnoka cím
2–5. helyezett: tárgyjuta-
lom
a versenyen részt vehet: 
Érdi állandó lakcímmel 
(vagy Érdi VSE sakkszakosz-

tály-tagsággal) rendelkező 
magyar és EU-állampolgár, 
aki 2016. június 30. napjáig 
betölti/betöltötte a 60. 
életévét. A versenyre min-
den résztvevő hozza magá-
val a személyi igazolványát 
és lakcímkártyáját!
Nevezési díj: 500 Ft/fő, ha-
táridő: 2016. június 24.
Nevezni lehet név, születési 
idő, lakcím, elérhetőség (te-
lefonszám, e-mail cím) 
megadásával a sakkpeti@
gmail.com e-mail címen, 
valamint telefonon: Hor-
váth Péter 06-20-508-9637.
A verseny első három he-
lyezettje továbbjut az or-
szágos döntőbe, amely 
2016. szep tember 8–9-én 
kerül megrendezésre Nagy-
kanizsán. A szállás és ellátás 
költségeit az országos ver-
seny rendezői, a nevezési 
díjat és az utazás költségét 
Érd Megyei Jogú Város ön-
kormányzata biztosítja.

Mindenkinek jó játékot és 
sportszerű versenyzést kí-
vánunk!

Érdi VSE Sakk Szakosztály 
vezetése

Érdi szenior rapid sakkverseny

K2, a hegyek királya

Irány a föld második legmagasabb pontja

A K2 egyszerre technikás és magas: letörései meredekek, az igazán 
kemény nehézségek pedig a hegy legmagasabb régióiban vannak

Edzés a depóban

Hogyan tegyük le a bukósisakot?

A triatlonban a depó a technika része, a helyes öltözéssel perceket 
lehet nyerni

Eb-bronz és kvóta

Lemák Viktor jogot szerzett a jú-
liusban Las Vegasban megren-
dezésre kerülő MMA világbaj-
nokságon való részvételre is

Strandröplabda

Aranyérem az ob 
első játéknapján

Dömötör-Mátrai Beáta és Nagy Krisztina revansot vettek a tavalyi 
fináléért
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Gazdikereső

Bigyó 3 év körüli, Érden talált kis-
testű, vidám, barátságos kan ku-
tyus. Eredeti gazdája nem jelent-
kezett, így új családra vár.

Marci 7 hónap körüli, közepes 
testű kan kutyus. Megtalálásakor 
nagyon félt, mintha bántották 
volna, közeledésünkre menekült. 
Már kedves, emberekkel barátko-
zó, kutyákkal nem mindig.

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

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

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, Bankszám-
laszám: 10403136-49534949-49521015
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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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Jó kézügyességgel rendelkező

BETANÍTOTTMUNKÁST
azonnali belépéssel felveszünk.
A jelentkezők önéletrajzát e-mailen az

alpha24@t-online.hu címen, vagy faxon
a 06-23/374-965 számon tudjuk fogadni.
Elektro-Optika Kft. 2030 Érd, Kaktusz u. 22. • Telefon: 23/520-077

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 37
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VÁLLALKOZÁS

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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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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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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Kertépítés,
kertfenntartás, térburkolat,
automata öntöző telepítése,

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

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
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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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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, zöldhulladék-elszállítás.
T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 37
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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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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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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

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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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó és segédápoló. Je-
lentkezés e-mailben
a hidegh@index.hu vagy sze-
mélyesen (2030 Érd, Gyula u.
39-47. időpontegyeztetés a 06-
23-365-627 telefonszámon.

Nemzetközi orvostechnikai cég
diósdi irodájába recepciós
munkatársat keres, minimális
angol nyelvtudással. Fényképes
önéletrajzokat, fizetési igény
megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Érdi telephelyű vállalkozás segéd-
munkásokat keres építőipari,
közműépítési munkákhoz.

Jelentkezni a 06-30/779-02-49 te-
lefonszámon.

Kiemelt bérezéssel, rajzot ismerő
kőművest (akár 340.000,-Ft);
segédmunkást keresek. 06-70/
392-55-35.

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

Kedves mosolyú, udvarias kollé-
ganőt keres a Poirot belga sö-
röző. 06-20/9-727-717.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

2,5x6 méter gipszkarton fal mie-
lőbbi felépítéséhez keresek ki-
vitelezőt. 06-30/50-29-157.

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

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

TELEK

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

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

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

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

Jolán utcában 1561nm-es telek
faházzal (közművesített) eladó.
8,5millió Ft. 06-30/315-19-80.

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

Háztáji tojó tyúkok, élő és kony-
hakész állapotban eladók. Tele-
fon: 23/376-464.

OKTATÁS

Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középis-
kolásoknak. T: 06-20/516-56-84

SZABADIDŐ

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

VEGYES

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

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

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

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.
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SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
végzettségű álláskeresőket, azonnali belépéssel,

jogszerűen alkalmazok, újonnan létesült üzemben.

Munkakör:
Szerszámüzemi munka, a fröccsszerszámok
karbantartása és előkészítése a munkaköri feladat

Munkarend: 1 műszak, hétfőtől péntekig

Céges autóbusz több irányból:
Budapest Etele tér, Százhalombatta, Tárnok, Érd

Béren kívüli juttatás: Erzsébet-utalvány,
utazási költségtérítés, 13. havi munkabér

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Sóskút ipari park, Kerox u. 1.

Érdeklődő kérdéseikre válaszolok:
06-30-193-6342

www.
diakmunkanyarra
.hu
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KUTYÁHOZÉRTŐ,MAGÁRAÉS
AKÖRNYEZETÉRE IS IGÉNYES,

elkötelezett, nagymunkabírású állatgondozó
munkatársat keresünk tárnoki telephelyünkre átlagosan

heti 25 órásmunkára, kinti munkavégzéssel.
A munkatárs feladata lesz a kutyáink sétáltatása, ellátása,
a kennelek és a kifutók takarítása, látogatók fogadása átlagosan
30 körüli kutyalétszámmellett, háromhavi munkaidőkeretben.
Hétvégi és ünnepnapokon valómunkavégzésre is számítani kell!
A rövid bemutatkozó leveleket az info@futrinkautca.hu e-mail

címre várjuk 2016. június 30-ig,„állatgondozó” tárggyal.
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Nyári munkalahetőség a budaörsi Auchanban!
Szeretettel várunk minden,

16. életévét betöltött
fiatalt nyári munkára

áruházunkban.
Jelentkezni az e-mail címen lehet.auchan.budaors@auchan.hu
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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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recepciós,
beöltözős animátor,

büfés-konyhás
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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Szociális érzékenységük és közösségért végzett 
munkájuk elismeréseképp másodízben jutal-
mazza meg az érdi diákokat a Szociális Gondozó 
Központ Család- és Gyermekjóléti Központja.

Mint Kiss Sándor szoci-
álpedagógustól megtudtuk, 
az érdi iskolák vezetősége 
és nevelőtestületei válasz-
tották ki azokat az alsó és 
felső tagozatos, valamint 
középiskolás diákokat, akik 
megítélésük szerint a leg-
többet tették iskolájukban a 
közösségépítésért, segítő-
készek voltak társaikkal és 
szociális érzékenységük is 
kimagasló volt.

A díjat tavaly alapították, 
és másodízben osztották ki 
az iskolai évzárókon. Az ok-
levél mellé egy könyvet is 
kaptak a diákok, amely a 
2013 decemberében leuké-
miában elhunyt, tizenhá-
rom éves Pócsi Dóra írásait, 
rajzait tartalmazza.

– Dóri mindig a gyengéb-
bet védte, és tanárjaival 
szemben is kiállt társai ér-
dekében. Szociális érzéke nagyon nagyfokú volt. Isko-

lapszichológusnak készült, 
és azt vallotta: beszélgetés-
sel, figyelemmel nagyon 
sok problémát meg lehet ol-
dani. Nemcsak osztálytár-
sai, de idősebb diákok is 
gyakran fordultak hozzá 
gondjaikkal – mondta la-
punknak Pócsiné Sivák 
Erzsébet, Dóri édesanyja. Ő 
volt az, aki lánya írásait, 
rajzait könyv formájában 
megjelentette.

– Dóri akkora örökséget 
hagyott maga után, ami még 
felnőtteknek is kevésszer 
adatik meg. Elmondhatatla-
nul jólesik, hogy róla nevez-
ték el ezt a díjat, amelynek 

segítségével ma, a mondva-
csinált sztárocskák világá-
ban, egy igazi ember is pél-
dakép lehet – zárta szavait 
az édesanya.

n Á. K.

A közösségért végzett munkát jutalmazták

Kiosztották a Pócsi Dóra-díjakat

Az idei Pócsi Dóra-díjasok
Juhász Jázmin 4.a., Perényi Zoltán 8.t. (Batthyány); Ignáth 
Csenge 4.b., Zsigmond Eszter 8.c. (Bolyai); Lipták Enikő 4.b., 
Gábor László 7.b. (Érdligeti); Bereczki Zsolt Ádám 4.a., Németh 
Olivér 8.c., Tomka Lilla 11.a. (Gárdonyi); Pilter Brigitta (Kós); 
Barta Niké 4.d., Reinwarth Péter 6.d., (Kőrösi); Bandzi Viola 4., 
Balog Mariann 7. (Móra); Kertész Levente 5.b., Székely Zoltán 
5.b. (Teleki); Damsits Bence Levente 6.e., Bokros Blanka Tama-
ra 10.b. (Vörösmarty).

Dóri azt vallotta: beszélgetéssel, figyelemmel nagyon sok problémát 
meg lehet oldani

Egy könyvet is kaptak a diákok, 
amely Dóri írásait, rajzait tartal-
mazza

37
10

51


