
„Azok a dolgok érdekelnek, amelyeken már rajta van az idő nyoma”
Interjú Szabó Sz. Szilárddal, az Érdi Rajzok blog szerzőjével n 4–5. oldal
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Szép volt, fiúk! Érd a Főtéren szurkolt!
Az Európa-bajnokság két magyar 

mérkőzését is élőben nézhette több 
száz érdi a Főtéren elhelyezett, 26 
négyzetméteres LED-falnak köszön-
hetően. A LED-fal és a közös szurko-
lás ötlete az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zattól eredt; a város támogatta a kez-
deményezést, a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ pedig megvalósította, 
több száz ember örömére. Az óriáski-
vetítőn nemcsak a Polgárok Háza 
előtt ülő, illetve álló szurkolók, hanem 
a Pelikán-sétány gyepén piknikező 
családok és a távolabbi padokon üldö-
gélő idősek is kényelmesen nézhették 
a magyar–portugál és a belga–ma-
gyar meccset. S végül a bravúr ugyan 
nem sikerült, de a drukkerek egybe-
hangzó véleménye szerint a magyar 
játékosok annak ellenére emelt fővel 
búcsúztak a franciaországi labdarú-
gó Európa-bajnokságról, hogy a va-
sárnap esti nyolcaddöntőben 4-0-ra 
kikaptak Belgiumtól.

Részletek a 20. és 21. oldalon.

Új buszjáratok indulhatnak

A közösségi közlekedés fejlesztését tervezi a város, 
az erre vonatkozó pályázat benyújtását a nyári szü-
net előtti utolsó ülésén hagyta jóvá Érd Megyei 
Jogú Város közgyűlése. A tervek szerint tizenöt új 
busz érkezne a városba. n 6. oldal

Újra itt az érdi babacsomag

Ismét kapnak babacsomagot az érdi újszülöttek 
családjai. Az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt 
szüneteltetni volt kénytelen az önkormányzat ezt a 
kezdeményezést. A babacsomagot visszamenőleg 
is megkapják a szülők. n 7. oldal

Megnyílt az érdi gyermektábor

Június 20-án benépesült a Favágó utcai napközis 
tábor. Száz gyerek és hat nevelő kezdte meg a nyári 
vakációt ezen a pihenésre, sportolásra egyaránt ki-
válóan alkalmas helyen.
 n 19. oldal
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3 ÉRV, hogy most
vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen
száraz fával fűt

Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816

www.tuzifaker.hu
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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

Nemcsak a tanévben, hanem a szünidőkben is 
ingyenes étkeztetésben részesülhetnek a rászoru-
ló gyermekek. A szülők kérelmére az önkormány-
zat június 20-tól augusztus 19-ig meleg ebédet 
biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekeknek.

Az ebédet nemcsak az is-
koláskorú, hanem bölcsődés 
és óvodás gyerekek is meg-
kapják, a nyári zárva tartás 
ideje alatt. Természetesen a 
bölcsődei és óvodai ellátás-
ban nem részesülő aprósá-
goknak is jár a meleg ebéd, 
amennyiben megfelelnek a 
törvényi feltételeknek.

Az ingyenes étkezést min-
den esetben igényelni kell, 
nem automatikusan jár – tud-
tuk meg Dudás Erzsébettől, 

az önkormányzat Humán Iro-
dájának szociálpolitikai és 
egészségügyi csoportvezető-
jétől, aki hangsúlyozta: aki 
igényelte ezt a szolgáltatást, 
ám egy-egy nap, illetve héten 
nem kíván élni ezzel a lehető-
séggel, annak előre le kell 
mondania az ebédet, mert ha 
két egymást követő napon 
nem jelentkezik a meleg éte-
lért, lemondják.

– Az állam csak azon ada-
gok után fizeti ki a normatí-

vát, amelyeket valóban át is 
vettek a szolgáltatást kérő 
családok. Az igényelt, ám 
megmaradt ételt az önkor-
mányzatnak a saját költség-
vetéséből kell kifizetnie – ma-
gyarázta Dudás Erzsébet, 
hozzátéve: az ingyenes étke-
zés a szünidőben bármikor 
újra igényelhető.

– A tanév végi igényfelmé-
rés alapján a nyári szünetben 
a Bolyai iskolában, illetve a 
Bem téri óvodában osztják ki 
a Pensio munkatársai a me-
leg ebédet, amelyet helyben 
fogyaszthatnak el, de előre 
csomagolva haza is vihetnek 
a családok. Jelenleg egy-egy 
helyszínen 39 és 37 gyermek 
kap főtt ételt naponta – tette 
hozzá a csoportvezető, aki 
kérdésünkre elmondta azt is: 
a rászoruló gyermekek a Szo-
ciális Gondozó Központ által 
szervezett Parkoló program-
ban tízórait, üdítőt kapnak, 
az önkormányzat napközis 
táborában pedig – amennyi-
ben a gyermekétkeztetési té-
rí tés i díj-ked vez mény re jogo-
sultak – a 8000 forintos téríté-
si díj helyett csupán 4661 fo-
rintot kell fizetniük hetente. 

– Aki még nem igényelte az 
ingyenes szünidei étkezést, a 
Polgármesteri Hivatal Szoci-
álpolitikai és Egészségügyi 
Csoportjánál a hétfői, illetve 
szerdai ügyfélfogadás idején 
megteheti. Lemondani az 
ebédet aznap 11 óráig szemé-
lyesen vagy telefonon az In-
tézményi Gondnokságnál le-
het, a 23/521-160, illetve 

23/521-134 és 23/521-166-os 
telefonszámokon – zárta sza-
vait.

A gyerekek ugyanazt kap-
ják a térítésmentes étkezés 
keretében, mint a napközis 
táborban, illetve az óvodák-
ban, bölcsődékben. Az ebéd 
rendszerint levesből, főétel-
ből és gyümölcsből vagy süte-
ményből áll. Ellátogattunk a 
Bolyai iskolába, ebédosztás 
idején: ott jár tunk kor csontle-
ves cérnametélttel, kelká-
poszta-főzelék sertéssülttel 
és félbarna kenyérrel volt a 
menü. A legkisebbek egy-egy 
szelet sajtot is kaptak, a kö-
zépiskolásoknak pedig na-
gyobb adagot mértek, mint az 
alsó tagozatosoknak.

– Tíz gyermekem van, a 
legkisebb négy, a legnagyobb 
tizenhat éves. Közülük hét is-
kolás, nekik innen viszem az 
ebédet. A kicsik óvodába jár-

nak, ők ott esznek. Nagyon 
örülünk ennek a lehetőség-
nek – mondta az egyik édes-
anya, aki kérdésünkre hoz-
zátette: tavaly nehezen oldot-
ták meg a gyerekek étkezését 
a nyári szünidő alatt.

– Nagy segítség, hogy in-
nen vihetem az ebédet, bár 
azért mindennap főzök így is. 
A férjemnek bejelentett állá-
sa van, én viszont még otthon 
vagyok anyaságin, így nem 
jelent gondot eljönni az ebé-
dért – tette hozzá. 

Nehezebb ott, ahol mindkét 
szülő dolgozik. Most is volt 
olyan család, ahol a nagyma-
ma jött az ebédért. Mint 
mondta, ő sem nyugdíjas 
még, de aznap éppen ráért. 

– Két unokám van, nekik 
viszem. Holnap majd más 
családtag jön; mindennap 
megoldjuk valahogy – jegyez-
te meg. n ÁdÁM KaTalIN

Piciknek sajt, nagyoknak sült hús

Meleg ebéd a legkisebbeknek egész nyáron

Az ebéd általában levesből, főételből és gyümölcsből vagy süte-
ményből áll

Kinek jár a szünidei ingyenes étkezés?
Az 1997. évi XXXI. törvény 
21/C. szakasza szerint az ön-
kormányzat a hátrányos 
helyzetű gyermekek és a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek részére in-
gyenesen biztosítja a déli 
meleg főétkezést.
Rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben az a 
gyermek részesülhet, ahol 
egyedülálló szülő, illetve tar-
tós beteg gyermek esetében 
az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a nettó 

39 900 forintot, két szülő ese-
tében a nettó 37 050 forintot. 
Érden jelenleg 1430 gyermek 
jogosult rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre. 
A rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény előfeltétele 
annak, hogy a jegyző megál-
lapítsa a gyermek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
helyzetét. Érden 147 hátrá-
nyos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket 
tart nyilván az önkormány-
zat. A nyári ingyenes étke-
zést jelenleg 76-an veszik 
igénybe.

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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Informatikusnak és hitoktatónak tanult, de 
évek óta számítógépes grafikusként keresi a 
kenyerét. Miközben Érden él és dolgozik, „be-
lerajzolja magát” a városba. Ceruzával örökíti 
meg mindazt, ami mások számára hétköznapi 
és semmitmondó. 

– Emlékszik rá, mikor kezd-
te Érdet rajzolgatni?

– Hat évvel ezelőtt, 2010-
ben indítottam el az interne-
tes blogomat. Akkor kezdtem 
el rendszeresen közölni a 
városról készült legfrissebb 
munkáimat. Igaz, előtte is 
gyakran előfordult, hogy 
megálltam az utcán, és el-
kezdem lerajzolni azt, ami-
nek a látványa ott és akkor, 
hirtelen megragadott. Így 
aztán még mindig találok 
„első” rajzokat, sőt még 
azoknál is régebbieket. De az 
úgynevezett folyamatos raj-
zolás körülbelül hat éve kez-
dődött.

– És egyáltalán rajzolgatni?

–Az egykori Ötös számú, a 
jelenlegi Gárdonyi iskolában 
kezdtem a tanulmányaimat, 
de bármilyen meglepő, nem 
voltam ügyes rajzból. Talán 
azért nem, mert nem érdekel-
tek a kötelező feladatok. 
Sakkfigurákat meg különfé-
le tárgyakat rajzolni egyál-
talán nem volt számomra 
szórakoztató. A vízfestéssel 
is gondjaim voltak, nem sze-
rettem ezt a technikát. Ké-
sőbb mégis sikerült vele va-
lamelyest megbarátkoznom, 
de most sem ez a kedvencem. 
Általános iskola után a Kós-
ban – igaz, akkor még 220-as 
számú Szakmunkásképző-
nek hívták – levelezőn sze-
reztem meg az érettségit. 
Közben Eőry Emil képzőmű-
vészeti szakkörét is látogat-
tam a művelődési házban. 
Csak akkor hagytam abba, 
amikor egyetemre iratkoz-
tam Veszprémbe. Ott is jár-
tam alkotói szakkörbe. Bár-
hová sodort is az élet, az 
ilyen csoportokat mindig si-
került felkutatnom.

– A papír és a ceruza tehát 
mindig megtalálta.

– Igen. Tulajdonképpen 
kisiskolás koromtól rajzol-
tam, csak nem azt, amit az 
iskolában kértek vagy elvár-
tak. Kezdetben a robotok meg 
a csontvázak voltak a ked-
venceim. Gyakran megihlet-
tek az akkoriban népszerű 
fantasztikus filmek hősei is. 
A Csillagok háborúját még az 
érdi művelődési ház mozijá-
ban láttam először, tudniil-
lik, akkor még volt mozi itt a 
városban! Szóval sokat raj-
zoltam korábban is, a festést 
meg máig csak tanulom. Újra 
meg újra elkezdem, de vala-
miért mégsem az én világom. 
Talán az agyam jobban rááll 
„vonalakra”. Vonalakat hú-
zok a papírra, amelyekből 
foltok lesznek, aztán kiala-
kul a rajz. Igaz, a tanáraim 
folyton figyelmeztettek, hogy 
a természetben nincsenek vo-
nalak, csupán foltok vannak, 
hozzám mégis közelebb áll-
nak a vonalkák és szerintem 
a természetben is felfedezhe-
tőek.

– A vonalaknak köszönhe-
tő, hogy végül grafikus lett?

– Így hozta az élet, bár az 
egyetemen informatika sza-
kon tanultam. Egyik szakdol-
gozatomat tipográfiából, a 
másikat művészettörténetből 
írtam, utóbbit hitoktatói sza-
kon. Sikerült összekötnöm az 
egyébként egymástól megle-
hetősen távol álló tárgyakat. 
Később grafikusként kezd-
tem dolgozni, autodidakta-
ként tanultam meg a szakmai 
fogásokat. Jelenleg a felesé-
gemmel együtt egy kis grafi-
kai és nyomdai stúdiót veze-
tünk. Azzal kell foglalkozni, 
amire igény van. Szeretem a 
számítógépes grafikát, mert 
mindig változik, új eszközök, 
módszerek tűnnek fel, s igazi 
kihívást jelent számomra 
megfelelni a megrendelők 
igényeinek.

– Az érdi rajzok nem meg-
bízásból születnek. Hogyan 
kezdődött ez a sorozat?

– Pár évvel ezelőtt felkere-
kedtem, s elindultam nyelvet 
tanulni Írországba, majd 
Angliába. Az első fizetésem-
ből rajzeszközöket vásárol-
tam. Ceruzát, tust meg már-
togatós tollat vettem, majd 
addig kutattam, mígnem 
Dublinban találtam egy rajz-
szakkört, ahol befogadtak. 
Később Birminghamben is 
csatlakoztam egy hasonló 
csapathoz. Az interneten pe-
dig olyan alkotói közössége-
ket is felfedeztem, amelyek-
nek tagjai alkalomszerűen 
az utcán, metrón vagy itt-ott 
utcákon és tereken rajzolási 
szándékkal gyűlnek össze. 
Csak ekkor derült ki szá-
momra, hogy rajtam kívül 
még rengetegen vannak 
olyanok, akik azzal a céllal 
örökítik meg a környezetü-
ket, hogy maradjon egy „le-
nyomat”, egy halvány emlék 
a jelenből a jövőnek. Mint 
egykor a felfedezők, amikor 
még nem volt fényképezőgép, 
kézzel rajzolták le mindazt, 
amit megláttak: hegyvonula-
tot, sziklát, bogarat, bármit. 
Így lehet megint a városok 
utcáit, tereit, épületeit, apró 
részleteit „új ra  fel fe dez ni”. 
Érdekesnek és roppant iz-
galmasnak találtam, hogy 
lám, mások is csinálnak effé-
lét. Örültem, hogy rajtam kí-
vül is vannak még ilyen 
„megszállottak”. Ettől kezd-
ve jómagam is céltudatosan 
nekiláttam az érdi rajzok-
nak. Az utcai rajzolókból in-
ternetes csoportok is alakul-
tak, gondoltam, csatlakozom 
is valamelyikhez. Kiderült, 
csupán pár kattintás egy 
blogot létrehozni, s innentől 
már folyamatosan meg lehet 
tölteni tartalommal. Rövid-
del a blog létrehozása után 
csatlakoztam a „Városi raj-
zolók” nemzetközi online 
csoportjához (www.urban-
sketchers.org), amely behá-
lózta már az egész világot, s 
Szingapúrtól Los Angelesig 
vannak helyi szervezetei 
rengeteg országban. Itt fe-
deztem fel, hogy Magyaror-

szágról többen is tagjai va-
gyunk. Sokan utazásaikat is 
lerajzolják, én maradtam az 
érdi rajzoknál.

– Sokan talán azt monda-
nák, nem sok megörökíteni-
való akad a városban. Ho-
gyan talál rá a témákra?

– Eiffel-torony valóban 
nincs, de még a legszűkebb 
környezetemben is bőven 
akad más, amiről érdemes 
rajzot készíteni. Egyáltalán 
nem programszerű számom-
ra, hogy híres épületeket 
kellene megörökítenem. 
Legfeljebb egyszer, ha majd 
sorra kerül. Engem inkább a 
jelentéktelennek tűnő dolgok 
érdekelnek, amelyek mások 
számára hétköznapiak és 
észrevétlenek.

– Mitől függ, hogy lesz-e 
valamiből rajz?

– Nálam ez gyerekesen 
egyszerű: nyitott szemmel 
járok-kelek, s bevillan: hű, 
ez tök jó! Ha nem sietek épp 
valahová, máris előveszem a 
füzetemet és hozzálátok. Te-
hát, hogy miből lesz rajz, ki-
zárólag attól függ, hogy ész-
reveszem-e, feltűnik-e vala-
mi előttem, ami megtetszik, 
és ellenállhatatlan készte-

tést érzek, hogy megörökít-
sem. Ha észreveszem, hogy 
átépítenek valamit, sietek 
idejében lerajzolni a régi ál-
lapotot. Igaz, néha versenyt 
kellene futnom az idővel, 
mert megesik, hogy gyorsab-
ban lebontanak például egy 
tűzoltószertárt, mintsem, 
hogy odaérnék a rajzeszkö-
zeimmel. Főként azok a dol-
gok érdekelnek, amelyeken 
már rajta van az idő nyoma. 
Lepergett az épületről a va-
kolat, rozsda marta, omlado-
zik. Leginkább azok az utca-
képek ragadnak meg, ame-
lyek a szűkebb környezetem-
ben fordulnak elő, ismerem 
őket, szinte naponta elme-
gyek mellettük. Tavaly pél-
dául lerajzoltam egy régi 
kerekes kutat, ma már hiába 
keresnénk, elnyelte egy tár-
sasházi építkezés. Nem tar-
tom olyan nagy dolognak, 
hogy így jártamban-keltem-
ben megörökítek valamit, de 
néha magam is megdöbbe-
nek, hogy olyan dolgok ma-
radnak fenn a rajzok által, 
amelyeknek már hűlt helyét 
találni, kitörölte az idő, a fej-
lődés vagy esetleg a nemtö-
rődömség.

– Rajzait tehát előbb vagy 
utóbb történelmivé érleli az 
idő.

– Érd rengeteget változott 
az utóbbi években. Már egy-
re több olyan rajzom lesz a 
városról, amelyikről csak 
„becsszóra” fogják elhinni, 
hogy ebben a városban ké-
szült! Ilyenek például a Vö-
rösmarty Gimnázium mellet-
ti bódék, az üve ges mű hely, 
amelyek mára teljesen eltűn-
tek. Mivel alapvetően inkább 
apróságokat, jelentéktelen-
nek tűnő részleteket szok-
tam lerajzolni, néha fel sem 
tűnik a változás. A központ-
ban például észrevettem egy 
kukát, amely ide-oda vándo-
rolt. Nem lehetett megállapí-
tani, hova tartozik. Néha 
csak zacskók, máskor ron-
gyok lógtak ki belőle. Nekem 
téma volt. Közben átépítették 
a Pelikán épületét és a ván-
dorkuka is eltűnt. Ha építke-
zés folyik a városban, feltét-
lenül lerajzolom a markolót 
meg darut. Talán gyermek-
koromból maradt meg ez a 
ragaszkodás a munkagé-
pekhez.

– Visszatér egyes helyszí-
nekre? Van olyan, amit két-
szer is megrajzolt?

– A gimnázium körül elhe-
lyezkedő régi bódékat több-
ször is megörökítettem és a 
régi Pelikán áruház épületét 
is. Igen, vannak olyan he-
lyek, részletek, amelyek raj-
zok formájában vissza-visz-
szatérnek a jegyzetfüzetem-
ben. Az egyszerű, de valami-
ért mégis érdekes, dolgok 
keltik fel a figyelmemet. 
A  lakótelep egyik épületé-
nek tetején rengeteg mobil-
átjátszó antenna van, ami 

engem a sci-fi filmekre emlé-
keztet. Ehhez a témához is 
többször visszatértem. Azért 
kedvelem a kisebb rajzokat, 
mert gyorsan elkészülnek. 
Nekem meg nincs túl sok 
időm erre, bármennyire is 
kedvelem. Többnyire 10–15 
perces munkák ezek. A na-
gyobbakra, az A/4-es formá-
tumokra fél, esetleg egy órát 
kell néha rászánnom, de 
utóbbiakból jóval kevesebb 
van, mert a nagy papírral ne-
héz egy kerékpárra támasz-
kodva vagy hátizsákon dol-
gozni.

– Biztosan mondták már, 
hogy könnyebb dolga lenne 
egy digitális fényképezőgép-
pel.

– Igen, volt már ilyen ja-
vaslat, de én nem vagyok 
elég ügyes ahhoz, hogy szép 
felvételeket készítsek. Bizto-
san nem sikerülne épp azt és 
úgy megörökítenem, mint 
amit a rajzaimmal sikerül 
elérnem. Én a rajzhoz jobban 
értek, mint a fényképezés-
hez, közelebb áll hozzám, ez 
az egyszerűbb, kifejezőbb is 
számomra. 

– Meg szokták kérdezni az 
emberek, mit csinál a tollal 
meg a füzettel a kezében?

– Adódott már néhány vic-
ces jelenet emiatt, hiszen 
alapvetően szokatlan, hogy 
valaki azért áll meg az ut-
cán, hogy rajzolgasson. Ha 
meglátnak a ceruzával meg 
füzettel, néha még meg is 
ijednek, hogy valami hatósá-
gi ember lehetek. Többször 

gondolták már, hogy adóel-
lenőr vagy par ko ló őr vagyok, 
esetleg az önkormányzat 
megbízásából vizsgálódom. 
Előfordult, hogy megkértek, 
ne írjak fel büntetést, kifize-
tik a parkolást, hiszen csak 
épp most álltak be az autó-
val! Egy hölgy meg azt kérte 
tőlem számon, mikor jönnek 
már csatornázni, hiszen már 
régen bejelentették, hogy 
ideértek az utcába. Én csak 
rajzolok! – szabadkoztam, 
de ezt sokszor nem értik. Mi 
az, hogy „csak” rajzolok? 
Egyszer annyira belemé-
lyedtem az alkotásba, hogy 
egyik barátomnak sikerült 
észrevétlenül mögém lopóz-
nia, majd annyira megijesz-
tett, hogy a ceruza is kiesett 
a kezemből. De nem egyszer 
az eső is produkált már vá-
ratlan helyzeteket. Különö-
sen a csapadékos Angliában, 
ahol nemrégen sikerült meg-
örökítenem azt a kéttornyú 
várat, amely a Gyűrűk ura 
film ihletője volt. Nagyon 
örültem, hogy lerajzolhat-
tam, de mielőtt elkészültem, 
elkezdett zuhogni az eső. 
Mondanom sem kell, hogy a 
száradás később látható 
nyomot hagyott a papíron.

– Megszámolta, hány érdi 
helyszínt sikerült így meg-
őriznie a jövőnek?

– Sajnos nem tudom meg-
mondani, mert nem kronoló-
giai sorrendben, hanem épp 
abba a füzetbe rajzolok, 
amelyik a kezem ügyébe ke-
rül és üres lap is van még 
benne. Nem sorban, hanem 
alkalomszerűen készülnek a 
grafikák. Tavaly májusban, 
amikor a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban rendez-
tek a rajzaimból kiállítást, 
95 rajzot számoltam, ennyi 
került a falra. Azóta persze 
újabbak is készültek. Ugyan-
akkor nemcsak itt a város-
ban, hanem bármerre járok, 
szívesen megörökítem, ami 
megtetszik. Nem rendsze-
reztem a rajzokat, nincsenek 
külön érdi füzeteim, csupán 
rajzok vannak, amelyek kö-
zött meg-megbújnak az érdi-

ek is. Sajnos, néha még a dá-
tumot is elfelejtem ráírni.

– Télen is szokott rajzolgat-
ni az utcán?

– Előfordul. Ha eldöntöm, 
hogy rajzolni indulok, nincs, 
ami megállítson. Egyébként 
a városi utcai rajzolóknak 
van egy tízpontos, afféle 
íratlan szabálya. A legfonto-
sabbak egyike, hogy az alko-
tásnak a helyszínen kell el-
készülnie, hiszen nem fikció, 
hanem valós tárgya van a 
műnek. Az kerül a papírra, 
amit látunk, ott, akkor és 
úgy, ahogy épp látható. Per-
sze, senki sem ellenőrzi, de 
én tartom magam ehhez. 
Természetesen, ha úgy ér-
zem, hogy egy kis javítást, 
kiegészítést igényel a rajz, 
azt nem hagyom ki, egy-két 
apró kiigazítás még megen-
gedhető.

– Sok látogatója van az 
Érdi Rajzok blognak?

– Többnyire a barátaim 
követik figyelemmel a mun-
káimat. A Facebookra is fel 
szoktam tenni a rajzaimat. 
Ilyenkor reagálnak is rá az 
ismerőseim. Bár lehet, csu-
pán udvariasságból, de több-
nyire pozitívak a visszajel-
zések. Pár évvel ezelőtt még 
szerveztem kisebb-nagyobb 
gyalogos vagy biciklitúrá-

kat, messzebbre meg busz-
szal vagy vonattal utaztunk 
el különleges és szép helyek-
re. „Piktúráknak” neveztem 
el és olyan érdeklődőkre 
számítottam, akiket hozzám 
hasonlóan érdekelnek az 
olyan jellegű kirándulások, 
amelyeken nemcsak néze-
lődni lehet, hanem rajzolgat-
ni is. Jártunk például a Köz-
lekedési Múzeumban, vol-
tunk Pákozdon, majd a Cse-
pel Művekben meg a Tatai-
tónál is. Meglepően nagy volt 
rá az érdeklődés, hiszen bő-
ven akadt rajztéma is, meg 
aztán jó volt együtt lenni 
azokkal, akik hozzám ha-
sonló „megszállottak”. Ké-
sőbb időhiány miatt elma-
radtak. Már gondoltam rá, 
hogy jó lenne megszervezni 
megint!

– Hogyan fogadta, hogy 
grafikai gyűjteményét június 
elején felvették a települési 
értéktárba, érdikum lett?

– Meglepetésként ért. Nem 
számítottam rá, hogy ezek a 
kis rajzok ennyire felkeltik 
az érdiek figyelmét. Termé-
szetesen örülök ennek a 
megtiszteltetésnek és elis-
merésnek! Mindenképpen 
arra ösztönöz, hogy folytas-
sam. Azt hiszem, bőven akad 
még a városban olyan téma, 
amiről rajzot lehet készíteni.

n BÁlINT EdIT

Beszélgetés Szabó Sz. Szilárddal, az Érdi Rajzok blog szerzőjével

A jelentéktelennek tűnő részletek krónikása

Szabó Sz. Szilárd grafikai gyűjteményét június elején felvették a tele-
pülési értéktárba

Az „első” érdi rajz 2010-ből

Virágos a Földrajzi Múzeum mellett (2011)
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Vasárnapról hétfőre virradó éjjel, 93 éves korában elhunyt Bíró 
András író, költő, publicista, Érd város díszpolgára. Az Érdi Új-
ság első főszerkesztője volt. Közel négy évtizede élt és alkotott 
városunkban. Temetéséről később intézkednek. 

Semmelweis-nap, valamint 
a magyar köztisztviselők és 
kormánytisztviselők napja 
alkalmából ismét két rangos 
városi elismerés átadására 
került sor a közgyűlés júniusi 
tanácskozásának kezdetén. 
Dr. Bognár Sára házi gyer-
mekorvos az idei Érd Egész-
ségügyéért Díjat, míg Vágási 

Sándorné védőnő az Érdi 
Közszolgálati Díjat vehette át 
T. Mészáros András polgár-
mestertől.

Dr. Bognár Sára három év-
tizeddel ezelőtt, 1985-ben 
csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvosként került 
Érdre. A városközponti lakó-
telep, illetve Érd-Ófalu lett a 
területe, de iskolaorvosi fel-
adatokat is ellát a Bolyai és a 
Marianum Iskolában, vala-
mint a Tündérkert és az 
Ófalusi Tagóvodában. Nem-
csak a kötelező oltások be-
adásáról, valamint a gyerme-
kek rendszeres szűrővizsgá-
latairól gondoskodik, hanem 
felvilágosító előadásokat is 
tart számukra. Emellett szí-
vesen részt vesz az iskolai 
egészségnapokon, szülői ér-
tekezleteken, és ő látja el a 

nyári táborok gyermekorvosi 
felügyeletét is. A kitüntetés 
átvételét követően dr. Bognár 
Sára úgy nyilatkozott: szá-
mára csak egyetlen fontos 
dolog létezik: a gyermekek 
egészsége és boldog mosolya.

Vágási Sándorné Tóth Ka-
talin negyven éve, 1976 óta 
dolgozik védőnőként váro-

sunkban. 10 évet Érd-
Parkvárosban, 30 évet Ófalu-
ban töltött. Odaadó munkájá-
val kivívta az ófalusi lakos-
ság szeretetét és megbecsü-
lését. Nemzedékek nőttek fel 
gondozásában, ezáltal na-
gyon sok családdal került 
kapcsolatba. Nemcsak kiváló 
szakember, de emberként is 
példaként szolgálhat min-
denkinek. A védőnői felada-
tokon túl az ellátási területén 
élő rászoruló családokat ru-
hagyűjtéssel, háztartási esz-
közökkel, hétköznapi problé-
máik megoldásával segítette. 
Vágási Sándorné elmondta: 
védőnői szolgálata során 
mindig azt tartotta szem 
előtt, hogy a legnagyobb tisz-
telettel és megértéssel fordul-
jon a kisgyermekes csalá-
dokhoz. n B. E.

A nyári pihenő előtt még 
csaknem harminc napiren-
di pont tárgyában kellett 
dönteniük az önkormányza-
ti képviselőknek. Elfogad-
ták többek között az új épí-
tésű, illetve felújításra kerü-
lő óvodák beruházási célok-
mányát és kedvezően módo-
sították a szociális ellátá-
sokról szóló rendeletet.

A plénum érdemi munká-
ját városi kitüntetések és az 
Érdi Települési Értéktár 
okleveleinek átadása előzte 
meg, majd a képviselők egy-
hangúlag elfogadták az ön-
kormányzat 2016. évi költ-
ségvetésének módosítását. 
Mint ismert, 2016. április 
1-jétől jelentősen megvál-
toztak a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás ellátá-
sára vonatkozó jogszabá-
lyok. Ennek megfelelően a 
közgyűlés is módosította 
helyi rendeletét, így a jövő-
ben az állam szedi be és fi-
zeti ki a közszolgáltatóknak 
a hulladékgazdálkodási dí-
jat. Szamek Zsolt, az ÉTH 
ügyvezetője kifejtette: a 
számlázáshoz szükséges 
adatszolgáltatás jelenleg is 
folyamatban van, de mivel 
az átállás időbe telik, az 
első számlákat várhatóan 
csak ősszel kapja kézhez a 
lakosság. Így a ki nem 
számlázott hulladékszállí-
tási díjat is várhatóan ak-
kor kell majd befizetni. 
Szamek Zsolt hozzátette: a 
számlázáson kívül más nem 
változik, majd felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a hul-
ladék szelektív gyűjtése a 
törvény értelmében min-
denkinek kötelező, tehát 
nem választható lehetőség.

Szintén egyetértettek a 
képviselők a szociális ellá-
tások helyi szabályairól 
szóló rendelet módosításai-
val is. Simó Károly alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) 
kifejtette, hogy a technikai 
változtatások mellett a ja-
vaslat egy sokakat érintő 
kedvezményt is tartalmaz: 
a hulladékgazdálkodási díj-
kedvezmény már a 80. élet-
évüket betöltő lakosokat is 
megilleti. Nekik, vagyoni 
helyzetüktől függetlenül, 
nem kell hulladékszállítási 
díjat fizetniük.

A közgyűlés ugyancsak 
egyhangúlag támogatta a 

felújításra, illetve megépí-
tésre kerülő óvodák beru-
házási célokmányait. En-
nek megfelelően hamaro-
san megújulhat a Szivár-
vány Óvoda Napsugár Tag-
óvodája, az Érdi Kincses 
Óvoda és az Apró Falva 
Bölcsőde is. 

A júniusi ülésen több jelen-
tős pályázat benyújtásáról is 
határozott a plénum. Érd 
2017-ben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázathoz, havi 10 ezer fo-
rinttal támogatva a felsőokta-
tásban részt vevő, szociálisan 
rászoruló diákokat. A köz-
gyűlés egymillió forinttal tá-
mogatja a Magyarok Öröksé-
ge Alapítványt, amelynek kö-
szönhetően 130 érdi gyermek 
tanul néptáncot, valamint ar-
ról is határoztak, hogy 400 
ezer forinttal segítik Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor megrendezését.

Döntött a közgyűlés a 
fenntartható közösségi köz-
lekedés fejlesztésére vonat-
kozó pályázat benyújtásá-
ról is. Ennek lényege, hogy 
kisbuszokkal oldanák meg 
Érden a városi közlekedést, 
az üzemeltetésükkel pedig 

egy busztársaságot bízná-
nak meg.

Az egyéb napirendi té-
mák között Kopor Tihamér 
(Fidesz–KDNP) a csúf lát-
ványt nyújtó hulladékszige-
tekről tett említést, bízva 
abban, hogy a várost hama-
rosan behálózó térfigyelő 
kamerák visszatartják 
majd a felelőtlen szemetelő-
ket. Dr. Veres Judit (Fi-
desz–KDNP) pedig az 
Alsóerdősor utcában lakók 
kérését tolmácsolta, akik 
lakóövezeti pihenőhellyé 
nyilváníttatnák a környeze-
tüket.

Az ülés végén T. Mészá-
ros András polgármester 
tájékoztatta a képviselőket 
arról, hogy a kötelező bete-
lepítési kvóta elleni népsza-
vazás kiírása elől immár 
elhárult minden akadály, 
így Áder János köztársasá-
gi elnök várhatóan őszre 
kiírja a népszavazást. Vé-
gül a magyar futballváloga-
tott remek Eb-szereplésé-
ről, valamint a főtéri közös 
szurkolás felemelő érzésé-
ről szólt, majd így zárta sza-
vait: Hajrá magyarok!

 n BÁlINT EdIT

Ismét kapnak babacsomagot az érdi újszülöttek 
családjai. Az elmúlt hónapokban közbeszerzési 
problémák miatt szüneteltetni volt kénytelen az 
önkormányzat ezt a kezdeményezést. A baba-
csomagot visszamenőleg is megkapják a szülők 
– jelentette be a polgármester.

Négy hónap szünet után 
ismét kapnak babacsoma-
got az önkormányzattól az 
érdi családok – jelentette 
be T. Mészáros András 
múlt heti sajtótájékoztató-
ján. A polgármester el-
mondta: közbeszerzési 
problémák miatt kénytele-
nek voltak szüneteltetni ezt 
az igen népszerű, a bővülő 
családok megseg ítését 
szolgáló kezdeményezést – 
emiatt több jelzés is érke-
zett az önkormányzathoz.

– Természetesen nem-
csak a nyáron világra jövő 
babák, jobban mondva szü-
leik kapják meg a huszonöt-
ezer forint értékű ajándé-
kot, hanem a februártól 
mostanáig születettek is, 
visszamenőleg – hangsú-
lyozta a polgármester, aki 
kérdésünkre elmondta azt 
is: évente mintegy 400–450 
érdi illetőségű csecsemő 
születik, ennyi babacsoma-
got osztanak ki 2007 óta 
minden esztendőben.

– A csomag összeállítója 
figyelemmel lesz arra, hogy 
a megajándékozott melyik 
hónapban született, és re-
mélhetőleg a méretkülönb-
ségekből adódó esetleges 

cserékre is lesz lehetőség – 
mondta még a polgármes-
ter, aki sajtótájékoztatóján 

nemcsak a kisbabás csalá-
dok, hanem a civil szerve-
zetek támogatásáról is szót 
ejtett.

2015-ben az önkormány-
zat természetvédelmi és 
környezetvédelmi alapja 
egymillió forintos lehetősé-
get kapott pályázat kiírá-
sára; az egészségügyi, va-
lamint a szociális keret 
750–750 ezer forint volt, 
míg a kulturális bizottság 
tagjai négymillió forintot 
osztottak szét az elmúlt 
esztendőben a beérkezett 

pályázatok alapján. A köz-
rendvédelemre ötszázezer 
forint jutott, a sport- és ifjú-
sági keret hárommillió fo-
rint volt.

– Mindösszesen tízmillió 
forintot költöttünk külön-
böző civil szándékok meg-
valósítására. Ez az összeg 
az idei költségvetésben is 
szerepel, és a következők-
ben is tervezzük. A bizott-
ságok már kiírták a pályá-
zatokat, ezek a helyi sajtó-
ban nyomon követhetők, és 
várják a beérkező pálya-
munkákat – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, aki 
nemcsak a város, hanem az 
ország költségvetéséről is 
szót ejtett. Mint mondta, a 
jövő évi büdzsében az idei-
nél is több forrás jut beru-
házásokra.

– Ez biztató, hiszen a Mo-
dern Városok programja 
keretében a jövő esztendő-
ben mintegy húszmilliárd 
forintot szeretnénk beruhá-
zásokra költeni, és nagyon 
örülünk annak, ha ez a költ-
ségvetésben rendelkezésre 
fog állni. Reméljük, hogy 
mindazok a tervek, amelye-
ket egyeztettünk a kor-
mány képviselőivel, 2018-
ra, illetve 2019-re megvaló-
sulhatnak – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, aki 
végezetül a kvó ta re fe ren-
dum ról ejtett szót: arra kér-
te az érdieket, hogy az ősz-
szel esedékes népszavazá-
son utasítsák el a kényszer-
betelepítést. n Á. K.

Lengyel testvérvárosunkban, Lubaczówban járt múlt héten az érdi 
delegáció, T. Mészáros András polgármester vezetésével. A delegá-
ció tagja volt mások mellett dr. Aradszki András államtitkár, ország-
gyűlési képviselő és Tomka Lilla, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat diák-
polgármestere is. A képen az érdi és a lengyel mellett Lubaczów uk-
rán és román testvérvárosainak küldöttei láthatók az ünnepi köz-
gyűlést követően.

A múlt pénteken délután kivételesen nem a 
rendelésre váró betegek, hanem fehér köpenyes 
szakdolgozók töltötték meg a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény auláját. Azért gyűltek 
össze, hogy városunkban is megüljék a magyar 
egészségügy ünnepét.

Ősztől jelentősen emelke-
dik az egészségügyi szak-
dolgozók bére és hamarosan 
újjáépül a szakorvosi rende-
lőintézet régi szárnya is – 
mindkét jó hír június 24-én, 
az idei Semmelweis-napi vá-
rosi ünnepségen hangzott el. 
Az önkormányzat nevében 
dr. Bács István alpolgár-
mester mondott köszöntőt. 
Kiemelte: T. Mészáros And-
rás polgármester 2012-ben a 
város egyik legfontosabb fej-
lesztésének nevezte az érdi 
szakorvosi rendelőintézet új 
szárnyának megépítését. 
Ám akkor még csak a munka 
felével végezhettek, hiszen 
az uniós pályázat nem tette 
lehetővé a régi szárny felújí-
tását. Egy évvel ezelőtt, Or-
bán Viktor miniszterelnök 
látogatásakor azonban a 
Modern Városok programjá-
ról szóló megállapodásba 
már ez is bekerült. Mindez 
azonban semmit nem érne 
az itt dolgozók állhatatossá-
ga, felkészültsége és szak-
mai alázata nélkül – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

Az intézmény főigazgató 
főorvosa, dr. Kőszegi Gábor 
a megemlékezését követően 
a munkakörülmények jobbí-
tásáról is szólt: mielőbb meg-
kezdik a légkondicionálók 
felszerelését azokban a ren-

delőkben, amelyek legin-
kább ki vannak téve az ál-
landó napsütésnek. Kiemelte 
még, hogy Érd önkormány-
zata az idén 30 millió forin-
tos keretet biztosított az öt-
éves műszerek rendszeres 
karbantartására és pótlásá-
ra. A főigazgató a betegfor-
galommal kapcsolatban ki-
fejtette: már az év első felé-
ben 122 ezernél több 
járóbeteget láttak el a szak-
rendeléseken, ami több mint 
414 ezer beavatkozást jelen-
tett. Dr. Kőszegi Gábor hoz-
zátette, hogy a szakorvosok 
munkáját leginkább a bete-
gek elégedettsége tükrözi. 
A panaszok száma ugyanis 
a felsorolt adatokhoz képest 
elenyésző. Örvendetes vi-
szont, hogy a tavalyihoz ké-
pest emelkedett a dicséretek 
aránya, már most annyi, 
mint tavaly egész évben volt.

Végül az egészségügyi 
dolgozók idei béremelését is 
bejelentette a főigazgató. 
Szeptember 1-jétől 30 száza-
lékkal nő a szakdolgozók fi-
zetése, az orvosok alapbére 
pedig várhatóan bruttó 107 
ezer forinttal emelkedik. Az 
ünnepség zárásaként pedig 
törzsgárdaokleveleket ve-
hettek át az egy vagy több 
évtizede szolgálatot teljesítő 
dolgozók. n ÁBRaHÁM E.

Jó hír a nézőknek, hogy az Érd TV bekerült a szolgáltató programkínálatába. A városi televízió di-
gitális formában a 418 MHz–en fogható.  Az Érd TV bekerült Érd lakótelepre is a digitális csatornák 
közé a 386 MHz-re (egyes készülékeken S31 csatornára) és Érd családi házas részre a 418 MHz-re 
(egyes készülékeken S35 csatornára).

Városi kitüntetések

Meghalt Bíró András

Dr. Bognár Sára és Vágási Sándorné több évtizedes áldozatos mun-
káját rangos elismeréssel köszönte meg a város

Közgyűlési beszámoló

Hulladékszállítási kedvezmény 
nyolcvanéveseknek

Kommentár
Az idei költségvetési rende-
let módosítása többek kö-
zött a közétkeztetésre szánt 
összeg emelését is tartal-
mazta. Az ellenzék vitatta a 
közszolgáltatás minőségét. 
Ezzel kapcsolatban dr. Bács 
István (Fidesz–KDNP) alpol-
gármester kifejtette: hosszú 
idő óta egyáltalán nem érke-
zett panasz a közétkeztetés 
minőségére. A költségvetési 
átcsoportosítást pedig a jog-
szabályi változások indokol-
ták. A közösségi közlekedés 
fejlesztésére irányuló pályá-
zatot illetően az alpolgár-
mester elmondta: amennyi-
ben megnyerik a tendert, az 
önkormányzat tizenöt ki-
sebb méretű buszt kíván be-
szerezni, amelyekkel a város 
egész területét el lehet majd 
érni.
Pulai Edina, a Jobbik képvise-
lője is szükségesnek látja a 
városi közlekedés megoldá-
sát, különösen, ha ez egy 
olyan pályázat segítségével 

érhető el, amely százszázalé-
kos támogatást élvez. A leve-
gő tisztaságának megőrzése 
mellett azt sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy 
nem mindenki rendelkezik 
saját gépkocsival, számukra 
is biztosítani kell a települé-
sen belüli közlekedést. Vi-
szont – tette hozzá – azzal is 
számolni kell, hogy a buszok 
üzemeltetése meglehetősen 
költséges lesz.
Szűcs Gábor (MSZP) az óvo-
da- és bölcsődeépítéssel 
kapcsolatban kifejtette: ez az 
egyik olyan pontja a képvise-
lői munkának, amelyben 
pártállástól függetlenül min-
denki egyetért. Érd azon sze-
rencsés városok egyike, 
amelyben magas a születé-
sek aránya, így rendkívül fon-
tos az óvodai ellátás bővítés-
építése és minőségének javí-
tása. Hozzátette: a baloldali 
frakció teljes mellszélesség-
gel támogatta az óvodák bő-
vítésére és korszerűsítésére 
irányuló célokmányok elfo-
gadását.

Évente majd félezer család kap segítséget

Újra itt a babacsomag

T. Mészáros András nemcsak a 
város, hanem az ország költ-
ségvetéséről is szót ejtett

Semmelweis-nap

ÉRD TV A DIGI HÁLÓZATÁNTestvérvárosi találkozó
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Kora estétől egészen éjfélig sokrétű, izgalmas 
programokkal várták Érd apraját és nagyját a 
múzeumok éjszakáján. A kitartóbbak akár több-
órás, gazdag időtöltésre is berendezkedhettek. 
Ezen az egy napon mintegy háromszáz látoga-
tója volt a Magyar Földrajzi Múzeumnak.

Magyarország tizennégy 
évvel ezelőtt csatlakozott a 
múzeumok éjszakája euró-
pai rendezvényhez. Váro-
sunk múzeumában kilenc 
éve fotókiállítással, majd az 
éjszakába nyúló szórakozta-
tó és ismeretterjesztő elő-
adásokkal, filmvetítésekkel 
várják az érdeklődőket.

Az idei rendezvény dr. 
Tóth Csaba professzor eme-
ritus Hortobágytól a Hargi-
táig című fotókiállításának 
megnyitójával vette kezde-
tét, amelyen köszöntőt mon-
dott T. Mészáros András pol-
gármester. Kiemelte: bár a 
múzeum olyan tárgyak gyűj-
teményét őrzi, amelyek ak-
kor válnak igazán értékes-
sé, miután „kimentek a di-
vatból”, fontos megóvni azo-

kat a jövő nemzedékének. 
Emlékeztetett, hogy francia 
ötlet alapján indult el az a 
mozgalom, amely a múzeu-
mokban felhalmozott szelle-
mi örökséget és értéket kö-
zösségformáló módon igye-
kezett közkinccsé tenni. 
A  fotókiállítást méltatva a 
polgármester hozzátette: a 
szemlélőnek azonnal szem-
betűnik, hogy az alkotó na-
gyon odafigyelt az emberre. 
Bármit fényképezett is, az 
ember mindig középpontba 
került a fotókon, de a lencse 
másik végén álló ember, az 
alkotó is fontos szerepet 
kap. Ő az, aki ezeket a vizu-
ális élményeket megleste, 
észrevette, felfedezte vagy 
kivárta, majd lencsevégre 
kapta. Szükségesnek tartot-

ta azokat megörökíteni, 
mert a pillanat elszáll, s 
ugyanaz már soha nem tér 
vissza – húzta alá T. Mészá-
ros András.

Ezt követően a fotókiállí-
tást dr. Szabó József, a Deb-
receni Egyetem professzora 
ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe. Hangsúlyozta: 
ennek a tárlatnak az igazi 
mottója az „élet kiállítása” 
lehetne. Az emberi életé, a 
hihetetlen sokszínűségében. 
A derű, a fájdalom, az elmú-
lás – mind benne van ezek-
ben a pillanatokban, s ki 
más érezhetné mindezt job-
ban, mint az az ember, aki 
orvosként egész életében az 
emberi élettel törődött? Egy 
orvosprofesszor fotói hozták 
el nekünk a hortobágyi tájat, 
a csikósokat és a méneseket, 
a beláthatatlan pusztát, va-
lamint a Hargitát a maga 
gyönyörűségében, ezer ar-
cában, sokszínűségben és a 
székely emberek mosolyá-
ban és bánatában – fogalma-
zott megnyitójában Szabó 
professzor.

A továbbiakban a múzeu-
mok éjszakája rendezvény dr. 
Kubassek János múzeum-
igazgató a Kárpát-medence 
természeti és kulturális érté-
kei című előadásával folytató-
dott a tetőtéri ki ál lí tó te rem-
ben. Este hét órakor pedig a 
Rosenbrücke Énekkar kon-
certje, Vékey Mariann kar-
nagy vezényletével nyitotta 

meg a kocsiszín programjait. 
A távoli tájakra történő, vetí-
tőképes barangolásokat a 
sokarcú Brazíliával indítot-
ták, majd Omán és Svédor-
szág következett. Végül Kálló 
Péter Adatvadászok című há-
romrészes sorozata első film-
jének vetítésével zárult vá-
rosunkban az idei múzeumok 
éjszakája. n B.E.

A nyári szünet előtti utol-
só kiállítás látható váro-
sunkban. A múlt pénteken 
még az idei nyár első embert 
próbáló hőhulláma sem tar-
totta vissza a helyi közönség 
zömét, hogy részt vegyen 
Sipos Marica egyéni tárla-
tának megnyitóján.

Kéri Mihálynak, a Városi 
Galéria művészeti vezetőjé-
nek a megnyitókon gyakran 
elhangzó, „Köszönöm, hogy 
eljöttek!” mondata ezúttal 
nemcsak megszokott proto-
kollszöveg volt. A harminc-
hat fokos hőségben ugyanis 
valóban megtisztelő, ha a 
hűsöléssel szemben egy kép-
zőművészeti tárlat megnyi-
tóját választja a közönség. 
Márpedig június 24-én so-
kan voltak kíváncsiak Sipos 
Marica szobrászművész 
első érdi tárlatára, amit 
Klapka Liza dala után 
Györffy László festőművész 
nyitott meg, aki kiemelte: az 
alkotó installációit a tuda-
tosság és a véletlen, a ke-
ménység és a játékosság 
egyaránt jellemzi. Az ipari 
környezet kohéziója letisz-

tult és pontos, de sohasem 
didaktikus helyzetjelenté-
sekként állt össze.

Installációiban a posztin-
dusztriális világ szépsége 
tárul fel előttünk. A csap-
ágyak, acéllemezek és 
plasz tik csö vek alkotta 
konstrukciók a gyárak és a 
kórházak mesterséges dísz-
leteit idézik fel bennünk, 
amelyek testünk lehetséges 

funkcióinak meghosszabbí-
tását szolgálják. Olybá tűn-
nek, mint kvázi emberi pro-
tézisek, amelyek a művészi 
munka révén autonóm lé-
nyekké válnak – fogalma-
zott Györffy László, majd 
utalt rá, tulajdonképpen mit 
szimbolizál a műanyag csö-
vekben folyó, vörösre színe-
zett folyadék, amit mi embe-
ri naivitással, reflexszerűen 

vérnek képzeltünk. Valójá-
ban egy nálunk jóval na-
gyobb és kiismerhetetlenebb 
kibernetikus organizmus 
realitását szolgálja, amit 
művészetnek is nevezhe-
tünk. Sipos Marica soroza-
taiban és installációiban 
ugyanis a vér útja nyomon 
követhető. Drámai útjelző-
ként vezeti a tekintetünket, 
amely a test funkcióinak 
szimbolikus színre vitele. Ne 

gondoljuk, hogy a műanyag 
nem hordozhat spirituális 
tartalmakat! – mutatott rá a 
festőművész –, hiszen bárho-
gyan is nevezik az anyagát, 
alapvetően alkímiai jellegű.

A művész rafinált megol-
dásokkal modellezi a külső 
és a belső finom egybevoná-
sát, s emlékeztet arra, hogy 
az alkotás és a rombolás 
kéz a kézben jár. Sipos Ma-
rica műveiben az anyag em-
lékezetrejtő tudatalattija 
folyamatosan nyitott és vi-
tális párbeszédre hívja a 
szemlélőket, amelyekben 
nem kerülhetők meg az élet 
törékenységéről vallott állí-

tások. A test teljes kont-
rasztként, töredékként, dif-
fúz hálóként jelenik meg, 
mint a labilitás állandósá-
ga, amely folyamatosan ki-
kezdi saját határait – fogal-
mazott megnyitó beszédé-
ben Györffy László, töre-
kedve arra, hogy a résztve-
vőket a művekkel való pár-
beszédre sarkallja.

Erre július 15-éig még bár-
mikor lehetőségük van az 
érdieknek. Sipos Marica 
szobrászművész kiállítása 
ugyanis – vasárnap és hétfő 
kivételével – addig naponta 
10–18 óra között látogatható.

n BÁlINT EdIT

Már aprócska gyermekkorától a foci meg a zené-
lés vonzotta. Utóbbi a hivatása lett, a futballnak 
meg máig rajongója, drukkere maradt – vallotta 
a rockzenész, a Karthago és a Lord együttes 
billentyűse, akivel a múlt héten személyesen is 
találkozhatott az érdi közönség Lehotka Ildikó 
beszélgetőpartnereként.

Mindig a Duna közelében 
szeretett élni, így már egy 
évtizede városunk lakója s 
nagyon szereti Érdet – val-
lotta a közönségtalálkozón a 
legendás rockzenész, aki az 
ős Beatrice, majd a Karthago, 
a Lord, a KGB, a Fáraó együt-
tes tagja volt, s maradt nap-
jainkig is „örök” billentyűse.

Gyerekként a foci meg a 
zene érdekelte. Ötévesen 
már tangóharmonikázott. 
Később az FTC-ben rúgta a 
labdát, miközben komolyze-
nét tanult a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépisko-
lában, ahol harsona szakon 
végzett. Közben más hang-
szereken, zongorán, orgo-
nán, harmonikán is megta-
nult és szeretett játszani. Ő 

fújta a népszerű Mézga csa-
lád rajzfilm harsonazenéjét. 
A sportban is ügyes volt, így 
akár focista is lehetett volna, 
mégis a zenét választotta. Jól 
döntött, mert a labdarúgást 
már nagyon régen abba kel-
lett volna hagynia, a zene vi-
szont kortalan!

– Most hatvannégy éves 
vagyok és két zenekarban 
pörög az életem, amíg Isten 
engedi, zenélek – fogalma-
zott a rockzenész, akit 
egyébként az Érd FM 101,3 
rádión is hallhatnak hetente 
Rockbarlang című műsorá-
ban.

Noha szülei mindhármuk-
nak – bátyja és húga van – 
szabad döntést hagytak 
szakmájuk megválasztásá-

ban, édesanyjával mégis 
konfliktusba került, amikor 
bejelentette: nem kíván ko-
molyzenei pályára lépni, an-
nak ellenére, hogy felvették a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolára.

– Tudtam, hogy nem leszek 
képes órákig skálázni és fe-
gyelmezetten gyakorolni – 
mesélte. Gödön vágott bele a 
rockzenélésbe. Egy rejtel-
mes, hét évig húzódó hőemel-
kedés okán szanatóriumba 
került, ahol megismerte Jó-
nás Jánost, s vett tőle egy 
héthúrú gitárt. Hamar ráta-
lált a zenésztársakra, majd 
sorra jöttek a zenekarok, 
amelyekben szívesen ját-
szott, főként billentyűs hang-
szeren, bár előfordult, hogy 
gitározott is. A  Karthago 
ma, 37 év után is ugyanab-
ban a felállásban „dübörög”. 
Gidófalvy Attila pedig már 
évtizedekkel ezelőtt bátran 
énekelte a Lord dalát: „Mért 
félsz, szabadon élsz, itthon 
vagy otthon!”.

Mert, ahogy akkor, ma is 
büszke magyarságára, a 

székely gidófalvai szárma-
zására. Nemcsak muzsikál, 
zenét is szerez. Nevéhez fű-
ződik az érdi női kézilabda-
csapatnak írt Érd-induló is. 
A közönségtalálkozón hang-
súlyozta: soha nem tartotta 
magát sztárnak. Kétségkívül 
roppant fontosak a fergete-
ges koncertek, a színpad és a 
közönség, de amint lejön a 
pódiumról, nem érzi különb-

nek magát másoknál. Imádja 
a zenét, de éppoly fontosak 
számára az emberi értékek, 
a családja és a hite – hangsú-
lyozta az est végén Gidófalvy 
Attila.

A Zenei klub a nyári szü-
net után, legközelebb szep-
temberben, az Érdi Napokon 
várja újabb műsorral az ér-
deklődőket.
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A posztindusztriális világ szépsége tárul fel az Érdi Galériában

Tudatosság és véletlen, keménység és játékosság

Múzeumok éjszakája

Adatvadászok az élet kiállításán
Évadzáró a Zenei klubban Gidófalvy Attilával

A Fraditól a Karthagóig

Este csillagászati távcsöves megfigyelés is várta az érdeklődőket

Gidófalvy Attila büszke magyarságára, a székely gidófalvai szárma-
zására

Az acéllemezek és plasztikcsövek alkotta konstrukciók a gyárak és 
kórházak mesterséges díszleteit idézik fel

Györffy László, Kéri Mihály és Sipos Marica a kiállításmegnyitón

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

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

37
32

92

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

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!

37
25

17

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

37
02

44

Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

ElérhEtőségEk:
E-mail: ertekesites@erdiujsag.plt.hu

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!
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Érden sokan panaszkod-
nak a közlekedésre.

Kötött pályákon közleke-
dünk a városban. Észre sem 
vesszük. Pedig így van. Akár 
járművel, akár gyalog, látha-
tatlan síneken jövünk-me-
gyünk mindennap. Arról már 
szó se essék, hogy gondolata-
inkat és ítéleteinket, egész 
mentális közlekedésünket, a 
véleményalkotástól baráta-
ink megválasztásáig, meny-
nyire megkötik a rögzült elő-
ítéletek, pártpreferenciák, 
ellenőrizetlen mendemon-
dák. Érden is – Érdről is. Er-
ről most ne, mert ehhez kevés 
itt a hely.

Észre sem vesszük, amíg el 
nem térítenek a megszokott 
úttól. Maradjunk a gyalogjá-
rásnál. Hiszen természetes, 
hogy ugyanazon az utcán, az 
utca azon járdáján megyünk 
mindennap munkába, a busz-
hoz, a boltba. Újfaluban, a 
Felső utcában, a lebontott 
„ecetgyár”, majd a hosszú 
évek óta már csak a telke 
előtt, az Iskola-köznél (a Kor-
nélia utca torkolatánál) van 
egy 20-szor 20 méteres, nagy-
jából négyzetes tér. Estén-
ként, sokszor késő este, vi-
dékről-munkából hazafelé 
menet, természetesen ezen 
az oldalon, az emelkedők nél-
küli gyalogjárdán szoktam 

végigballagni. Ki várja meg 
40–50 évesen a vasúttól Ófa-
luba óránként közlekedő 
buszt? Én ugyan nem. A túlol-
dalon van feleségem család-
jának, most már a negyedik 
generáció lakta háza. Egy-
kor, amíg Érden is létezett, 
útbaigazításként, ha kérdez-
ték, csak annyit kellett mon-
danom: a lengyel piac végé-
nél lakunk. Ám az utca azon 
oldala valahogy mindig sok-
kal rendezetlenebb, kevésbé 
egységes oldal volt, mint 
emez, amelyről hazafelé bak-
tatva beszélek.

Ma már régen nincsen a La 
Szépia megalapozatlan vál-
lalkozása, szép lassan elado-
gatták a berendezését, elő-
ször lelopogatták a hengeres 
toldalék tetejéről a rézborí-
tást – majd lassan felélték az 
egészet. És este 10 körül nem 
kiabálnak meg az emeleti ab-
lakból tinilánykák, hogy „bá-
csi, nagyon siet? nem jön be 
kicsit?”.

Ezen az oldalon minden há-
zat ismerek/ismertem – és 
majdnem mindenkivel kö-
szöntünk egymásnak talál-
kozáskor. A sarokra érve 
azonban rendszerint elfo-
gyott a türelmem és az emlí-
tett füves részen átlósan vág-
tam át a topeka felé. Az én 
csapám nem eredményezett 

ösvényt, de keresztezte a má-
sik átló ösvényét. Ugyanis az 
Alsó utcából erre mentek ke-
resztül a temetőbe igyekvők, 
hogy a túloldali partra fölve-
zető lépcsőhöz érjenek. Már-
pedig az érdiek, akiknek elő-
deik itt nyugszanak, szorgos 
temetőbe járók. Ez a látható 
és az én egyszemélyes látha-
tatlan ösvényem viszont ad-
dig nem volt használható, 
amíg piacozó lengyelek tábo-
roztak itt is, mint minden sza-
bad helyen. A később érkező 
ukrán vendégmunkások már 
házaknál szálltak meg.

A másik oldal a rendőrség-
től az egykori piactér után 
valahogy sokkal élőbb, válto-
zatosabb volt, a kisebb bol-
tokkal, a kocsmákkal, a Du-
dás bácsi kovácsműhelye 
előtt a kúttal és a selyem-
akáccal. A Templom-közt 
elhagyva, emelkedőn ka-
paszkodunk fel, máig is, a 
Tóni csapástól a pékséghez, 
majd a kis kőkereszttől (a 
Kinga utca torkolatánál), il-
letve az egykori Ipar (testü-
let) épületétől, a Klára utcától 
(amelynek névtábláját már 
régen ellopták a Klopfer Feri 
bácsiék háza faláról), újra lejt 
az út. Nem is volt, nincs is vé-
gig járda, egy szakaszon 
gyalogösvény teszi változato-
sabbá. 

Most, hogy így gondolatban 
végigmentem azon az olda-
lon, szinte elszomorít a válto-
zás. Az, hogy minden válto-
zás egyben elmúlás is. Egy 
emberöltőnyi időről van csu-
pán szó, sok minden sokkal 
modernebb, rendezettebb – 
és mégis. Közben elmúlik sok 
minden, „a múlt ködébe vész”, 
elfelejtődik, a felejtés eltemeti 
az egykor itt élők emlékeivel 
együtt. Nincsenek króniká-
sok, nincsenek krónikák. Bi-
zonyos értelemben minél töb-
bet tudunk, annál kevesebbet 
értünk. Az írásbeliség egy-
részt kiterjesztette a megis-
merhetőség határait, más-
részt korlátozta az emléke-
zés lehetőségeit. A szájról 
szájra, nemzedékről nemze-
dékre hagyományozott, élő 
(hely)történetek ideje elmúlt, 
beszűkült. Mondvacsinált 
„hagyományt teremtő”, ideig-
óráig fennmaradó kezdemé-
nyezések próbálják betölteni 
az űrt, kielégíteni a meglévő, 
helyenként ugyan csak lap-
pangó meseigényt.

Felsorolok néhány veszte-
séget, a mostani állapot árát. 
Leginkább a kutak eltünteté-
se bosszant. A piactéri kutat 
lezárták, mert – úgy mondják 
– belefulladt a beleesett kis-
gyerek. Rendben. A helyét 
azonban jelölhették volna, a 
még álló műhelyépület köze-
lében. Kivágták a selyemaká-
cot, mert középen állt, pedig 
az autók mindkét oldalon el-

kerülhették (volna). Minden 
jelölés nélkül hagyták a kő-
kereszt előtti kis terecske, a 
Tóni csapásra vezető útel-
ágazásnál kitűnő helyen volt 
kút, nyilván közkút, helyét. 
És folytathatnám.

Mondhatnám a költővel, 
„nem mese ez”. Ismerős mon-
dás: „saxa loquuntur” – a kö-
vek beszélnek. Vagyis a fenn-
maradt emlékekből megis-
merhető a múlt. Nekem az ut-
cák, a házak, a tárgyak me-
sélnek. És megfosztottnak, 
szegényebbnek érzem ma-
gam, ha valami már nincs. 
Az, hogy elmúlik – rendben 
van, ez a világ sora. De, ha 
valamit eltüntetnek, meg-
semmisítenek? Akár gondat-
lanságból, akár hozzá nem 
értésből vagy tájékozatlan-
ságból – azzal megfosztanak 
valamitől, esetleg jelentékte-
lennek tűnő dologtól, aminek 
azonban jelentése van, lehet, 
nekem, neked, ó fa lu si ak nak, 
új fa lu si ak nak, érdieknek. 
Emlékektől, emlékeztetők-
től, amelyekre az ide tartozá-
sunk, a valahova, valakihez 
tartozásunk érzése épülhet.

Apróságokról is lehet szó – 
vagy lehetőségekről. Olyas-
mikről, amiktől az ember ott-
honos valahol. Az író szerint 
ugyanis „azért vagyunk a vi-
lágon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”. Végered-
ményben a lokálpatriotizmus 
alapjairól beszélünk.

n VoTIN JÓZSEF

Várjuk: nyugdíjasklubok, 
idősotthonok, baráti társa-
ságok jelentkezését. Rész-
vétel feltételei: 60 év feletti 
életkor, állandó vagy ideig-
lenes érdi lakcím.

A nyersanyagot (papri-
ka, paradicsom, hagyma, 
kenyér) és a tüzelőt az Idős-
ügyi Tanács biztosítja, az 
egyéb hozzávalók, valamint 
a bogrács, bográcsállvány, 
konyhai eszközök, kem-
pingasztal biztosítása a csa-
patok feladata.

Természetesen várjuk a 
nem versenyző nyugdíja-

sokat is, hiszen a lecsót el is 
kell fogyasztani.

A program ideje alatt élő-
zene szórakoztatja a részve-
vőket, a helyszínen csapolt 
sör, üdítőital, ásványvíz vá-
sárlására lesz lehetőség.

Előzetes felmérés és je-
lentkezés alapján autóbusz-
szal történő megközelítést 
biztosítunk. (A különjárat 
Érd autóbusz-pályaudvarról 
indul és az alábbi megállók-
ban lehet majd felszállni: 
Gellért utca, Bem tér, Favá-
gó 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, megjelölve, 
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.

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.

ZENE

The King’s Singers
Énekelni jó. Együtt éne-

kelni még jobb. Még akkor 
is, ha a gyerekkor minden-
napos rutinja lesz a napi 
többszöri próba, a hangkép-
zés, a heti többszöri templo-
mi kórusszolgálat és a kon-
certek. Lemondás, fegye-
lem, szorgalom és kitartás 
éveken keresztül, de a juta-
lom: bekerülni az 1441-ben 
alapított cambridge-i King’s 
College-ba. Kiválóságok 
lábnyomain lépkedve járni 
a college kórusába, ott ösz-
szetalálkozni kivételes ké-
pességű és hangú énekes 
társakkal, akik közül hatan 
úgy gondolják, alapítanak 
egy önálló együttest, amit 
King’s Singersnek nevez-
nek el. 1968-ban megtartják 

bemutatkozó koncertjüket, 
és ezzel elindulnak a világ-
hírnév felé.

Azóta minden évben ad-
nak több mint 100 koncer-
tet, megjelenik évente 2–3 
CD-jük és körbeturnézták 
néhányszor a Földet. Fel-
építettek egy több mint 2000 
darabból álló, páratlan re-
pertoárt Palestrinától Lige-
ti Györgyig, és ők azok, 
akik jazz, pop, rock, örök-
zöldek és hangszeres mű-
vek feldolgozásával meg-
mutatták, hogy a kórusmu-
zsika lehet népszerű és vic-
ces is.

Mára az alapítók mind-
egyikét felváltották új ta-
gok, így lehetne azt is mon-
dani, hogy a mai King’s 

Singers nem is az eredeti, 
de a folytonosság megőrzé-
se érdekében egyetlen kivé-
teltől eltekintve nem volt 
olyan év, hogy egyszerre 
több szólamban történt vol-
na változás.

Műfaji sokoldalúságukat 
bizonyítja, hogy egyik leme-
zük, a Simple Gifts, ame-
lyen feldolgozások hallha-
tók spirituálétól a swingig, 
Grammy-díjas lett, de 
ugyanebben az évben jelent 
meg a The Golden Age – 
Siglo de Oro, amelyen por-
tugál, spanyol és mexikói 
szerzők műveiből válogat-
tak olyan darabokat, ame-
lyek templomi koncertjei-
ken hangzanak el.

Eddig 84 albumuk jelent 
meg, amelyek közül több 
megtalálható a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában.

Csúszik az út a kocsifeljá-
rón – jobbról kis szakadék, 
ez lehetett a várárok –, majd 
megállunk a rozsdás vasajtó-
nál. Előkerül a kulcs, az ajtó 
kinyílik. Sötétség van, nyir-
kos a levegő, átható dohos 
szag terjeng.

– Itt kezdődik a kazama-
tarendszer – mondja Ábel 
András, az érdi nagyközségi 
KISZ-bizottság titkára, majd 
eltűnik a sötétségben, s né-
hány másodperc múlva fel-
gyullad a villany.

Valamikor odafenn, a te-
kervényes pince felett állt a 
Szapáry-kastély, vagy aho-
gyan korábban nevezték, a 
Palánkosi Vízivár. Az előbbi 
nevet azért kapta, mert Ham-
za bég, a török kori érdi vár-
parancsnok ennek a pincé-
nek egyik boltozatlan odújá-
ba záratta Szapáry Péter 
grófot, egy törökellenes sza-
badcsapat vezetőjét.

A vár romos volt – jó részét 
el is hordták építkezésekhez, 
aztán életveszélyessé vált, le 
kellett bontani. A kazamata-
rendszert – amelyen át Budá-
ra, sőt Százhalombattára is 
lehetett valamikor jutni, a 
napóleoni időkben berobban-
tották – törölték a műemlé-
kek listájából.

– Eleinte krumplit tárol-
tak itt, aztán meg a dél-bu-
dai ÁFÉSZ gombát tenyész-
tett a pincében. Most meg a 
KISZ bizottságé. Az egész 
használható alapterület 
890 négyzetméternyi.

Tavaly, a kis VIT előtt az 
alapszervezetek és a nagy-
községi üzemek fiataljai ösz-
szefogtak és odafenn, a vár 
helyén parkosítani kezdtek, 
ott gyújtották meg a kis VIT 
tábortüzét. Egyúttal azon-
ban a pincerendszert is meg-
tisztították, elhordták a tör-
meléket.

A kis VIT hatására alakult 
meg tavaly az ófalusi KISZ-
alapszervezet azokból a fia-
talokból, akik a legtöbb tár-
sadalmi munkát végezték a 
pincében.

Egy oldaljáratba fordu-
lunk, vége belevész a sűrű 
sötétségbe.

– Még az a szerencse, 
hogy van világításunk. 
A tanács évente 30 ezer fo-
rintot ad az ifjúság támo-
gatására. Ebből csináltuk 
meg a villanyt.

Hatalmas boltíves terem-
be jutunk, ez a 230 négyzet-
méteres Árpád-kori várte-
rem. Ennek egyik részében 
rendezik be a helytörténeti 
kiállítást a fiatalok. A gyűj-
teményt 1971-ben, halála 
előtt, Jovicza Ignác érdi pe-
dagógus hagyta a nagyköz-
ségre.

– Itt aztán bármilyen 
nagyszabású rendezvényt 

meg lehet tartani, a kis VIT 
óta kettő is volt, mindkét-
szer hétszázan jöttek el.

Ebből a teremből nyílik – 
érdekes látványosság – Sza-
páry Péter gróf cellája. Szo-
morú, sötét odú. Megyünk 
tovább – még jó, hogy Ábel 
András kiismeri magát eb-
ben az útvesztőben –, és né-
hány kanyar után ezúttal 
egy kis helyiségbe jutunk. A 
falon színes, felszegzett be-
tűk hirdetik: BUÉK, oldalt 
pedig az újonnan festett fal 
tövében elszáradt kará-
csonyfa árválkodik, kopasz 
ágain üres szaloncukorpapí-
rok himbálóznak a huzat-
ban. Szemben, ahol a helyi-
ség kiszélesedik, hevenyé-
szett színpad, vagy inkább 
pódium látható. Oldalt végig 
a fal mentén egymásra borí-
tott székek és ülőkék sora-
koznak.

– Ez az ófalusi KISZ-alap-
szervezet ifjúsági klubja 
Ők maguk csinálták meg. 
Olajkályhával fűtenek, 
kürtőn szellőzik.

– Máshol is van fűtés?

– Nincs. Egy 30 ezer forin-
tos kazán beállítását ter-
veztük. Azt nem tudom, mi-
kor lesz ebből valami… 
szeretnénk minél hama-
rabb.

A távoli fényforrás – a 
kapu. Már egyedül is köny-
nyen kitalálnék. A vár helyén 
egy régi oszlopcsarnok felál-
lításával szabadtéri színpa-
dot építettek a fiatalok, ezzel 
az érdi ifjúsági park már 
kész is. Még feljebb, a hegy 
tetején, az idetartozó 5 hold-
nyi területet pedig tavasszal 
parkosítani szeretnék.

A legjobban dolgozó társa-
dalmi munkások oklevelet 
kaptak és egy ugyancsak 
társadalmi munkában ké-
szült nyomtatványt, amely 
Lipták Gábor Regölő Dunán-
túl című könyvéből a Szapá-
ry Péter bosszúja című feje-
zetet tartalmazza.

Az érdi „föld alatti” kezde-
ményezés dicséretet érde-
mel.

Fehér Béla
(Pest Megyei Hírlap, 1974. 

január 20.)

Urbán László – Sajtótükör

Séta a kazamatában

Érdről – ez nem blog



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

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!

PROGRAM

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

JúLIUS 4., 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 

8. rész ism.
21:00  Backstage, rock magazin 6. rész
21:30  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
22:00  Mozgás ism. sport magazin
22:30  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
23:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó

JúLIUS 5., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

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

– jazz sorozat 
Trans-Formation (Pozsár Eszter) 2012

20:50  Vámos Miklós beszélgető műsora 
9. 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.

JúLIUS 6., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás Sportmagazin
20:00  A vád: emberölés színes, amerikai 

krimi, R: E.W. Swackhamer, 1974 
22:15  Vámos Miklós beszélgető műsora 

9. rész
23:10  Mozgás sport magazin
23:40  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó ism.

JúLIUS 7., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 53. rész
20:00  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Chaplin szereti a zenét 

– jazz sorozat 
Trans-Formation (Pozsár Eszter) 2012

21:50  Globo Világjáró 28.rész
22:20  Backstage, rock magazin 6. rész
22:50  Fény-Kép ism. kulturális magazin
23:20  Polgár-társ ism. 

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

beszélgetés aktuális témákról
0:05  Híradó ism.

JúLIUS 8., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 66. rész
20:00  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat ism. 
Trans-Formation (Pozsár Eszter) 2012

21:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
21:30  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
22:00  Valaki az ajtó mögött 

francia thriller, R: Nicolas Gessner 
16 éven felülieknek!

23:40  Párbeszéd ism. 
beszélgetés aktuális témákról

23:55  Híradó ism.

JúLIUS 9., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 29. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Fény-Kép ism. kulturális magazin
21:30  A vád: emberölés színes, amerikai 

krimi, R: E.W. Swackhamer, 1974 
22:45  Mozgás ism. sport magazin
23:15  Fény-kép ism. kulturális magazin
23:45  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

JúLIUS 10., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 66. rész ism.
20:00  Polgár-társ vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21:30  Valaki az ajtó mögött 

francia thriller, R: Nicolas Gessner 
16 éven felülieknek!

23:10  Polgár-társ vallás, nemzetiség, civil 
társadalom

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!

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

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

andrásné 06 23 363 036

Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlé-
kére

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezmé-
nyes jegy ára 500 Ft, tárlat-
vezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

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

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

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

Sípos Marica szobrászmű-
vész kiállítása
Megtekinthető július 15-ig

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.

2016. NOVEMBER 20., vasárnap 15 óra

LépjüNk OLajRa
Zenés vígjáték két felvonásban

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

2016. SZEpTEMBER 25., vasárnap 15 óra

NEjEM a NETEN
Vígjáték két felvonásban

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

2016. OkTÓBER 16., vasárnap 15 óra

CSiki-CSuki
Vígjáték két felvonásban

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

az időpont- és műsorváltozás jogát fenntartjuk!

ŐSZi SZÍNHÁZi BéRLET 2016
SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

minden részlegben 2016. 
augusztus 8. és 21. között.

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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FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
Programjaink:
07.02: Szekérfesztivál városligeti sétával
07.05: Virtuális utazás Nápolyba – INGYENES előadás
07.06: Ócsa története – Felfedező túra
07.11: Bajai felfedező városnézés
07.15: Dinnyési Várpark
07.16: Battai Földvár és a Kakukk-hegy

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

Király Julianna – Szivárvány Rendezvény- és Programszervező Iroda
2030 Érd, Szabadság tér 12. • 06-30-531-16-48

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
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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 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,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

településüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
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NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596

lumabt@t-online.hu

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 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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
titkárnői munkakör betöltésére.

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.

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.

Hétfő

Csütörtök

Budafoki út

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

KEDVES ÜGYFELEINK!
Mint azt hétről hétre lát-

ják, a városunkban kihe-
lyezett szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek rendre apró 
szemétlerakóvá válnak. An-
nak ellenére, hogy munka-
társaink folyamatosan ürítik 
azok tartalmát és ilyenkor 
össze is takarítják a gyűjtő-
edények környékét.

Városunk lakosságának 
elsöprő többsége tudja, 
mire valók a szelektív gyűj-
tők és ennek megfelelően 
használja azokat: papír, mű-
anyag és csomagolási üveg 
gyűjtésére.

Azonban vannak olyanok, 
akik minden egyéb hulladék 
lerakására használják a gyűj-
tőket és azok környékét, 

rendetlenséget, szeméthal-
mokat hagyva maguk után. 
Nem törődve azzal, hogy a 
gyűjtőedényeken kívül bár-
milyen szemét vagy hulla-
dék lerakása szabálysértés. 
Közösségünk elleni maga-
tartásukat azzal is tetézik, 
hogy időnként állati teteme-
ket vagy bomló élelmiszere-
ket, húsféléket is beledo-
bálnak a gyűjtőkbe. A nyári 
melegben ezek az anyagok 
gyorsan bomlanak, bűzt 
árasztanak, és a telephe-
lyünkön a válogatást végző 
dolgozó munkatársainkra 
fertőzésveszélyt jelentenek.

Kérünk mindenkit, hogy 
legyenek tekintettel a ná-
lunk dolgozó embertársaik-

ra és tartózkodjanak az effé-
le magatartástól.

A szemeteléstől tartózko-
dó rendes embereket meg 
arra kérjük, hogy ha bár-
hol azt tapasztalják, hogy 
a szelektív gyűjtőket hulla-
déklerakásra használja bár-
ki, haladéktalanul jelezzék 
azt akár a rendőrség, akár 
a polgárőrség vagy a köz-
terület-felügyelet részére. 
Hisz városunk tisztaságának 
megóvása közös érdekünk!

Rendőrség: 06/23-365-
007

Polgárőrség: 06/30-621-
2596, lumabt@t-online.hu

ÉTH: 06/23-522-600
Rendes ember nem sze-

metel, a többinek meg ti-
los!

Az ÉTH Sajtószolgálata

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtar-
tama: Határozott időre, öt 
évre szól.
a munkavégzés helye: 
2030 Érd, Budai út 14.
a beosztáshoz tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok:
• vezeti az intézményt,
• felelős az intézmény 
működéséért és gazdál-
kodásáért, az intézmény 
törvényes működésének 
biztosításáért,
• tervezi, szervezi, irányítja 
és ellenőrzi az intézmény 
szakmai és gazdasági terü-
letének minden területét,
• gondoskodik a jogszabály 
által előírt szabályzatok 
naprakész aktualizálásáról.
a munkakörhöz kapcso-
lódó főbb tevékenysé-
gi körök: a költségvetési 
szerv vezetője felelős a köz-
feladatok jogszabályban, 
alapító okiratban, belső 
szabályzatban foglaltaknak 
megfelelő ellátásáért, vala-
mint a költségvetési szerv 
vezetéséért, irányításáért 
és a hozzá tartozó költség-
vetési szervek gazdálkodá-
sáért.
Illetmény, juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint az an-
nak végrehajtásáról szóló 
77/1993. (V.12.) Korm. ren-
delet, illetve az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
tának fenntartásában mű-
ködő, a részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési 
szervek pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó költ-
ségvetési intézményekben 
foglalkoztatott közalkal-
mazottak juttatásainak sza-

bályairól szóló 19/2009. 
(III.06.) önkormányzati 
rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőoktatásban szerzett 
közgazdász, üzemgazdász 
végzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,
• költségvetési gazdálko-
dásban szerzett legalább 
ötéves szakmai tapaszta-
lat,
• magasabb vezetői be-
osztás ellátására szóló 
megbízást az kaphat, aki 
az intézményi munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• költségvetési szerv veze-
tése terén szerzett legalább 
öt év vezetői tapasztalat,
• államháztartási mérlegké-
pes könyvelői végzettség,
• KIRA program ismerete,
• GORDIUSZ pénzügyi 
számviteli program isme-
rete,
• Magyar államkincstár által 
üzemeltetett KGR program 
ismerete.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• részletes szakmai önélet-
rajz,
• az intézmény vezetésére, 
fejlesztésére vonatkozó 
szakmai program,
• három hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány,
• iskolai végzettséget tanú-
sító diploma, iskolai vég-
zettséget igazoló bizonyít-
vány egyszerű másolata,
• a pályázó nyilatkozata ar-
ról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.
a pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. júli-
us 31. A pályázati kiírással 
kapcsolatban további in-
formációt Péterfia Krisztina 
nyújt a 06-23-522-366-os 
telefonszámon.
a pályázat benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a mellékle-
tekkel együtt három nyom-
tatott példányban, Érd 
Megyei Jogú Város Polgár-
mestere címére (2030 Érd, 
Alsó u. 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázat 
számát: 14/934/14/2016, 
valamint a munkakör meg-
nevezését: „Intézményveze-
tő”;
• személyesen, dr. Kertész 
Orsolya személyzeti cso-
portvezetőnél, 2030 Érd, 
Alsó u. 1. 116. iroda.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A pályázót 
a pályázati határidő lejártát 
követő 21 napon belül a ki-
nevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott, 
a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakér-
telemmel rendelkező bi-
zottság hallgatja meg. A ki-
nevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója a bizottság, írás-
ba foglalt véleményét mér-
legelve a pályázati határidő 
lejártát követő első ülésen 
dönt a közalkalmazotti jog-
viszony létesítéséről, illetve 
a vezetői megbízásról.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. szep-
tember 29.
az álláshely betölthető: 
2016. október 1.
a munkáltatóval kap-
csolatos egyéb lényeges 
információ: közalkalma-
zotti jogviszony 3 hónapos 
próbaidővel, határozatlan 
időre szól.

PÁlYÁZaTI FElHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Az Érdi Bolyai János Általános Iskola épületében 
(2030 Érd, Erzsébet u. 26–32.) működő 

Budakalász Gimnázium Érdi 
Tagiskolájának esti tagozatára, 

a 2016/17-es tanévre jelentkezni lehet a következő 
napokon: július 28-án, csütörtökön, 16 és 19 óra 

között, augusztus 22-től folyamatosan, 
minden hétköznap délután 

16 és 19 óra között az iskolában.

Minden elvégzett középiskolai 
osztályt beszámítunk!

A beiratkozáshoz hozza magával iskolai 
bizonyítványait, személyi igazolványát, 
lakcímkártyáját, valamint taj-kártyáját!

Érdeklődni lehet Katona Anitánál 
a 06 30 816 4984-es telefonszámon.

JELENTKEZÉS
ESTI GIMNÁZIUMBA
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A legtöbb baleset nyáron 
éri a gyerekeket. Egy da-
rázscsípés is megkeseríthe-
ti a nagymamánál töltött 
napokat, és a legragyogóbb 
tengerparti nyaralást is 
tönkreteheti a hasmenés 
vagy napszúrás. A balese-
tek egy része elkerülhető. 
Hogy hogyan, arról dr. Ve-
res Judit gyermekorvos be-
szélt lapunknak.

Nincs rosszabb, mint há-
nyó, lázas gyerekkel nya-
ralni, vagy egy jó kis hegyi 
túrán rovarcsípések elmér-
gesedett helyét borogatni, 
netán lázasan térni haza 
egy-egy egzotikus utazás-
ról. Pedig, sajnos, az ilyen 
esetek elég gyakoriak, 
ugyanakkor kis odafigye-
léssel kivédhetők, vagy leg-
alábbis csökkenthetők a 
kellemetlen következmé-
nyek. 

– Tengerparton viseljünk 
könnyű ruhát, használjunk 
fürdőszandált, védjük a fe-
jünket kalappal az erős 
napfénytől és lehetőleg pa-
lackozott vizet igyunk. 
A hegyekben viseljünk sap-
kát, zárt ruházatot, és min-
denképpen vigyünk ma-
gunkkal rovarriasztó ké-
szítményeket, mivel az eny-
he tél miatt idén nagyon sok 
a kullancs – hívta fel a fi-
gyelmet Veres doktornő.

– Aki közelebbi úti célt 
választ – Horvátország, 
Montenegró, Görögország 
–, annak is érdemes véde-
keznie a Hepatitis A ellen, 
amit tengeri ételek fogyasz-

tásával szerezhetünk. Tí-
fusz és Hepatitis B már a 
közeli országokban is elő-
fordulhat, szerencsére ezek 
ellen is van vakcina – je-
gyezte meg az orvosnő, hoz-
zátéve: utazás előtt egy hó-
nappal érdemes beadatni a 
szükséges védőoltásokat, 
amelyek betegségtől függő-
en 3–10 évig védenek. Az 
oltásokról bővebb tájékoz-
tatást a háziorvos adhat, de 
igényelhetők az Érdi Oltó-
központban is, amit Veres 
doktornő alapított három 
esztendeje, a szakorvosi 
rendelőben.

– A védőoltások beszerzé-
se mellett figyeljünk arra 
is, hogy felfrissítsük a házi 
patikánkat. Ha nyaralni in-
dulunk, legyen nálunk seb-
fertőtlenítő, lázcsillapító, 
sebtapasz, allergiagyógy-
szer, kalciumtabletta rovar-
csípésekre, hányáscsillapí-
tó gyomorfertőzésekre és 
pro bi o ti kum hasmenés ese-
tére. Ha pedig külföldre me-
gyünk, kössünk biztosítást, 
mert az esetleges orvosi el-
látás nagyon drága lehet. 

– Ki kell térnünk a napsu-
gárzás káros hatásaira is, 
bár ezekkel az emberek 
többsége tisztában van. 

Aranyszabály: délelőtt 11 
és délután 15 óra között le-
hetőleg ne menjünk a nap-
ra. Jó tudni, hogy a káros 
UV-su gár zás leginkább a 
kisgyerekeket és az időse-
ket veszélyezteti. Az egy év 
alatti gyermekeket soha ne 
érje a tűző nap; a totyogó-

kat szellős pamutruhával, 
sapkával védjük, vagy a 
már kapható, UV-sugárzás 
ellen védő sapkával, ruhá-
val, és természetesen fény-
védő szerekkel. Leégésre a 
hűvös vizes borogatást, hű-
sítő balzsamokat ajánlok, 
ha nagyobb a baj, tanácsos 
orvoshoz fordulni, aki gyul-
ladáscsökkentő gyógyszer-
rel segítheti elő a gyógyu-
lást. Hatvan év felett nem 
ajánlott a napozás. Ebben 
az életkorban a bőr sérülé-
kenyebb, különböző gyógy-
szerek pedig, amelyeket az 
idősek általában szednek, 
növelhetik a bőr érzékeny-
ségét. A túlzott napozás 
elősegítheti a szürkehályog 
kialakulását is, ezért aján-
lott az UV-szűrős napszem-
üveg.

– Kánikulában nagyon 
fontos a megfelelő folyadék-
pótlás. Teát vagy vizet fo-
gyasszunk, az alkoholt le-
hetőleg kerüljük. Együnk 
sok zöldséget: paradicso-
mot, paprikát, hagymát, ká-
posztafélét, no meg gyümöl-
csöket, dinnyét, amelyek 
szintén kiválóan pótolják a 
vizet, ráadásul antioxi-
dáns-tartalmuk miatt a rá-
kos megbetegedések ellen 
is védenek. A friss zöldsé-
gek, gyümölcsök segítségé-
vel, no meg mozgással, ak-
tív szünidei programokkal 
megszabadulhatunk a télen 
felszedett fölösleges kilók-
tól is – zárta szavait a dok-
tornő.

n ÁdÁM KaTalIN

A kilencvenedik szü-
letésnapját ünneplő 
Deák Gézát köszöntötte 
múlt kedden T. Mészá-
ros András polgármes-
ter, aki nemcsak Orbán 
Viktor miniszterelnök 
gratuláló levelét adta át 
az idős érdi úrnak, ha-
nem az önkormányzat aján-
dékcsomagját is. Fülöp Sán-
dorné, a választókerület ön-
kormányzati képviselője szin-
tén ajándékkal lepte meg Géza 
bácsit, aki lapunknak is me-
sélt az életéről: a háborús esz-
tendőkről, amikor mint fiatal 
fiút, őt is besorozták, és a ké-
sőbbi munkás évekről, mikor 
Budapest egyik legjobb szabó-
ja mellett dolgozhatott.

– A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Ricséről származom. 
Évtizedekig éltünk Budapes-

ten, és 1975-ben költöztünk 
Érdre, az általunk épített csa-
ládi házba – mesélte az ünne-
pelt, aki lánya, unokája, me-
nye és három dédunokája kö-
rében él.  

– Most született a legkisebb 
dédunokám, a nagyobbik is-
kolába megy, a középső még 
óvodás. A családom szeretete 
tartja bennem a lelket – mond-
ta mosolyogva az idős szabó-
mester, aki most is teljesen 
friss szellemileg, és örömmel 
eljátszik a gyerekekkel. n Á. K.

Szaladgáló, kiabáló gyere-
kek a frissen nyírt gyepen, a 
hatalmas fák alatt épített au-
tógumi-bunkerekben kisebb 
csoportok játszanak, lányok 
és fiúk papírnyakláncot ké-
szítenek a teraszon elhelye-
zett asztaloknál – ez a kép 
fogadott minket a Favágó ut-
cai napközis tábor második 
napján.

A nyolc hét idén az olimpia 
jegyében telik, de nem ma-
radhatnak el a kirándulások, 
jópofa programok sem. Júni-
us 20-án benépesült az év 
közel tíz hónapjában rend-
szerint csendes, elhagyatott 
Favágó utcai napközis tábor. 
Száz gyerek és hat nevelő 
kezdte meg a nyári vakációt 
ezen a pihenésre, sportolásra 
egyaránt kiválóan alkalmas 
helyen. Keddre megépültek 
az autógumi-bunkerek, ösz-
szeálltak a focicsapatok, el-
készültek az első nyakláncok 
és rajzok a kézműves aszta-
loknál, azaz beindult a tábori 
élet, ami idén az olimpia köré 
szerveződik.

– Mottónk: Hajrá, Rió! Haj-
rá, magyarok! Minden héten 
egy-egy olimpiai helyszínt 
elevenítünk fel. Barcelonával 
kezdünk és Tokióval zárunk; 
az utolsó, augusztus 8-tól 12-
ig tartó héten már Rióra is 
készülünk – mondta lapunk-
nak Sarkadiné Vincze Tün-
de táborvezető, a Bolyai isko-
la pedagógusa. Idén nyáron 
ez az iskola szervezi, vezeti a 
tábort, ahogy tavaly a Bat-
thyány, előtte pedig a Teleki.

– A sportversenyek, kéz-
műves és egyéb foglalkozá-
sok is az olimpia jegyében 
zajlanak. Szeretnénk, ha mi-
nél többet megtudnának a 
gyerekek arany-, ezüst- és 
bronzérmeseinkről. A tábor-
ba főként alsó tagozatos gye-
rekek járnak, akiknek a 
2012-es londoniról sem iga-
zán vannak emlékeik, a ko-
rábbi olimpiákról pedig egy-

általán nem tudnak – tette 
hozzá a tanárnő.

Nem maradhatnak el a 
szerdai félnapos, buszos ki-
rándulások sem: úti céljuk 
többek közt a Pálvölgyi bar-
lang, a Természettudományi 
Múzeum, a Budakeszi Vadas-
park, a martonvásári óvoda-
múzeum vagy épp a Margit-
sziget, illetve a százhalom-
battai régészeti park. A tá-
borban meglepetésvendége-
ket is fogadnak: az első na-
pon Gulyás Ferenc zeneta-
nár tartott nagy sikerű hang-
szerbemutatót, most kedden 
pedig a városi könyvtár mun-

katársai látogatták meg a 
gyerekeket, és az olimpiával 
kapcsolatos foglalkozásokat 
tartottak.

– Próbáljuk minél színe-
sebbé tenni a programokat, 
hiszen sok gyerek számára 
ez a tábor jelenti a nyaralást. 
Természetesen sokkal lazáb-
bak vagyunk, mint az iskolai 
napokon: aki szeretne félre-
vonulni, olvasgatni, bunke-
rezni a barátaival, azt is 
megteheti – zárta szavait 
Sarkadiné Vincze Tünde. 

Hogy a gyerekek szórako-
zása minél felhőtlenebb le-
gyen, idén is „hegynyi” ho-
mok és egy nagy rakás autó-
gumi – vagyis a bunkeralap-
anyag – fogadta őket. Az 
ÉKFI munkatársai lenyírták 
a füvet, rendbe hozták a ha-
talmas, árnyas telket, ami 
így kiválóan alkalmas min-
denféle szabadidős tevékeny-
ségre. 

– Ez a második táboros 
nyaram. Nagyon szeretek itt 
lenni, a kézművesség a ked-
vencem. Az öcsémet, aki 
most lesz elsős, rábeszéltem, 
hogy jöjjön el velem. Nagyon 
szeret focizni, itt pedig bőven 
van alkalma rá – mondta la-
punknak a harmadik osz-
tályba készülő Kíra, aki egy 
hetet töltött idén a Favágó 
utcában. A harmadikos Ger-

gő azért szereti a tábort, 
mert itt együtt lehet a bará-
taival, és nagyon élvezi a 
sportversenyeket, kirándu-
lásokat is. 

A napköziben nagyon sok 
a visszajáró gyerek: a negye-
dikes Bencének ez a harma-
dik nyara a Favágó utcában; 
idén három hetet tölt itt. Van 
olyan gyerek, akit mind a 
nyolc hétre befizettek a szü-
lei; mint egyikük mondta, a 
közös nyaralásra majd az au-
gusztus 12-ei táborzárás 
után kerül sor. 

Nemcsak az alsósoknak 
élmény ez a pár hét, hanem a 

középiskolásoknak is: na-
gyon sok diák vállal egy-két 
hetes közösségi szolgálatot a 
napközis táborban. 

– Százhalombattán járok 
középiskolába, de korábban 
„bolyais” voltam. Nagyon 
örülök annak, hogy idén a 
volt iskolám szervezte a tá-
bort, és hogy eljöhettem. Sze-
retem a gyerekeket, jó érzés 
segíteni a tanároknak – 
mondta Beáta, aki két-há-
rom középiskolás társával 
dolgozik a táborban. Mint 
hozzátette, két hétig tervezi, 
hogy marad. Ha elmegy, nem 
lesz hiány jelentkezőkben, 
ahogy táborozó gyerekekben 
sem: a Favágó utca évek óta 
telt házzal üzemel. Bár a szü-
lők többsége már előre kivá-
lasztotta és befizette azt a 
turnust, amelyikre szeretné 
beíratni gyermekét, informá-
cióink szerint vannak még 
szabad tábori helyek, így aki 
most jelentkezne, az Intéz-
ményi Gondnokságon megte-
heti, akár személyesen, akár 
elektronikus úton. Fizetni 
csupán a napi háromszori ét-
kezésért kell: ez hetente 8000 
(szociális alapú rászorultság 
esetén 4661) forintba kerül. 
Bővebb információt Érd vá-
ros honlapján, illetve a gond-
nokságon kaphatnak az ér-
deklődők. n ÁdÁM KaTalIN

Vigyázat, nyár!

Napszúrástól a vízi balesetekig
90 éves érdi lakost köszöntöttek

Újra érdi lány a döntőben. Még alig múlt el a Világtalálkozó 
Szépe, Kerepesi Réka – a verseny egyik különdíjasa, az Érd 
Szépe egyik döntőse – máris egy másik nagyszabású ver-
seny, a Nemzet Szépe szépségverseny döntőse lett (a ké-
pen alsó sor balról a 4.)

Ahol nyolc hétig tart az olimpia

Színes programokkal nyílt meg az érdi 
gyermektábor a Favágó utcában

Már az első napokban megépültek az autógumi-bunkerek

Sokak kedvenc tábori elfoglalt-
sága a kézművesség

Nyugdíjas pedagógusok  
Lubaczówban

A zt gondolom, a 
Lubaczów melletti Basz-
nia Górna „állomáska” 
bakterja emlékezni fog 
arra a magyar csoportra, 
amelyik június 9–12. kö-
zött hatszor ment át a sí-
nen nagy dudálással, inte-
getéssel! Persze, ő nem 
tudhatta, miért volt a nagy 
siker, nem tud „magyarul” 
olvasni. A Bolyai Nyugdí-
jas Klub tagjai ebben az  
időpontban voltak Érd 
testvérvárosában, Luba-
czów ban, a szállás viszont 
a közeli Horyniec Zdrój-
ban volt, és így a program 
során sokszor érintettük 
az említett „pályaudvart”. 

Galíciában jártunk, ami 
tele van magyar vonatko-
zással a történelmi, gaz-
dasági és kulturális kap-
csolatok révén. Az odave-
zető majdnem 600 km-es 
út után meglátogattuk 
Jaroslaw városát, ahol 
Stanislaw Machala úr, 
nagy magyarbarát, veze-
tett bennünket végig. Lát-
tuk, hogy II. Rákóczi Fe-
rencnek milyen erős a kul-
tusza a városban, hiszen 
ő, a felesége és a kuruc 
emigráció is töltött is hosz-
szabb időt. A bencés kolos-
torban Rákóczi emléktáb-
lájánál együtt koszorúz-
tunk az apát úrral. Megte-
kintettük az apátságot, 
majd a lengyel–magyar 
barátság emlékművénél is 
koszorút helyeztünk el. 

Przemysl neve a törté-
nelmet ismerők számára 
ismerős lehet: az I. világ-
háború egyik fontos csatá-
ja zajlott itt le, több mint 
százezer magyar katonai 

áldozattal. A magyar te-
metőben Gyóni Géza ver-
seivel, családi emlékek-
kel, dalokkal, mécsesek-
kel és természetesen ko-
szorúval emlékeztünk 
meg a „nagy háború” ma-
gyar áldozatairól. Fölmen-
tünk a Tatárdombra, ahol 
egy nagy kereszt emlékez-
tet a lengyel keresztény-
ség fölvételének 1000. év-
fordulójára. Itt átnéztünk 
Ukrajnába is, hiszen szin-
te végig az ukrán határ 
közelében jártunk.

A harmadik napon 
Lubaczów-közeli neveze-
tességeket néztünk meg, a 
fatemplomok emlékeztet-
nek az ukrán–lengyel 
együttélésre. Luba czów-
ban megnéztük a „kettős 
-bazilikát”, a görög kato-
likus templomot, illetve a 
múzeumban megismertük 
a környék történetét, nép-
rajzát. 

Nagy élmény volt a távo-
li lengyel testvérváros föl-
keresése, a lengyel–ma-
gyar közös történelmi 
múlt, a két nép közötti ba-
rátság fölidézése minden-
kinek fontos volt, új isme-
reteket adott, megható 
pillanatokat hozott.

A szervezésben, a lebo-
nyolításban segítséget 
nyújtott Bazsóné Megyes 
Klára, az Érdi Lengyel–
Magyar Kulturális Egye-
sület elnöke és Sebestyén-
né Majchrowska Ewa 
egyesületi titkár. Köszö-
net a polgármester úrnak 
a program támogatásáért!

Druzsin József,  
a klub elnöke

Felújítják a parkolót
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a gépjár-

mű-tulajdonosokat, hogy a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont mögötti murvás parkoló területét teljes egészében fel-
újítják, ezért a területet 2016. június 27-től 2016. július 22-ig 
teljesen lezárják. A Polgármesteri Hivatal a közlekedők tü-
relmét és megértését kéri, valamint arra kéri az autósokat, 
hogy a következő egy hónapban keressenek más parkolási 
lehetőséget.

3 kiváló német minőségű laminált padló, megfizethető 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:

HUB071ÉLA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

Az Akció időtaaartama:
július 01-től
augusztus 31-ig!

Freedom Lincoln tölgy laminált padló 10 mm
termékkód: 37303 / Kopásállóság: AC4/32

TTThe Brush Fehér tölgy laminált padló 8 mm
tttermékkód: 34821 / Kopásállóság: AC5/33

3.771 Ft/m2

3.501 Ft/m2

2.870 Ft/m2

3.890 Ft/m2

3.190 Ft/m2

4.190 Ft/m2

JJJoy Savona tölgy laminált padló 8 mm
tttermékkód: 35513 / Kopásállóság: AC4/32
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33
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Az Európa-bajnokság ed-
digi legjobb és legizgalma-
sabb mérkőzése, napsütés, 
csobogó szökőkút és több 
száz, „Hajrá, magyarok!” 
feliratú érdi pólóban szur-
koló ember – kell-e ennél 
több egy szerda délutánra, 
amely korántsem volt hét-
köznapi, köszönhetően a 
magyar válogatottnak, a lel-

kes közönségnek, no meg az 
Érd főterén elhelyezett, 26 
nég yzetméteres LED -
falnak. 

Az óriáskivetítőn nem-
csak a Polgárok Háza előtt 
ülő, illetve álló szurkolók, 
hanem a Pelikán-sétány 
gyepén piknikező családok 
és a távolabbi padokon üldö-
gélő idősek is kényelmesen 
nézhették a magyar–portu-
gál meccset. A túlhevült né-
zők és a gyerekek a szökő-
kút vizében hűthették le 
magukat a kánikulában.

A LED-fal és a közös szur-
kolás ötlete az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzattól eredt; a 
város támogatta a kezdemé-
nyezést, a Szepes Gyula Mű-
velődési Központ pedig 
megvalósította, több száz 
ember örömére.

– Teljesen más így a mér-
kőzés, mint a tévében. Az 
izlandi meccset is sikerült 
nagyban néznünk a hétvé-
gén, Egerben, és nagyon 
örülünk, hogy a mait is sike-
rült – mondta Attila, aki a 
családjával együtt szurkolt 
a válogatottnak. Egy másik 
néző, a tízéves Barnabás 
arról beszélt lapunknak, 
hogy mennyivel jobb érzés 
úgy nézni a meccset, hogy 
nem csupán a családja köré-
ben, hanem egy nagy cso-
porttal együtt szurkolhat a 
magyaroknak. 

Sokan a barátaikkal, be-
öltözve érkeztek, énekeltek, 
táncoltak, fesztiválhangula-
tot teremtettek a Főtéren. 

– Fantasztikus ez a kivetí-
tő! Ilyet kérünk az olimpiára 
is! – kiabálta nevetve az 
egyik szurkoló. A tömeg a 
magyar–portugál meccset 
követően sem oszlott szét, 
hiszen a közönség a kilenc-
órás mérkőzést is a kivetí-
tőn nézhette meg.

A nagy sikerre való tekin-
tettel a nyolcaddöntőt is az 

érdi Főtéren, a LED-falon 
követhették figyelemmel az 
érdiek, hiszen a magyar lab-
darúgó-válogatott csodával 
felérő módon veretlenül, 
csoportgyőztesként jutott 
be a franciaországi Európa-
bajnokság legjobb tizenhat 
csapata közé, miután a mie-
ink Ausztriát 2–0-ra verték, 
Izlanddal 1–1-et, Portugáliá-
val 3–3-at játszottak.

Nem túlzunk, ha azt 
mondjuk, az F-csoport há-
rom meccse tűzbe hozta Ma-
gyarországot, ugyanis nem-
csak a fővárosban, hanem 
számos vidéki helyszínen 
ezrek gyűltek össze ünne-
pelni nemcsak a magyar 
labdarúgó-válogatott, nem-
csak a magyar labdarúgás, 
hanem a magyar nemzet si-
kerét. Érden a portugálok 
elleni mérkőzést több szá-
zan követték múlt szerdán a 
város főterére kihelyezett 
27 négyzetméteres kivetí-
tőn, amely előtt háromszor 
ugorhattunk fel „Góóóól!”-t 
üvölte, de többször is huhog-
tunk, amikor a mieink hely-

zetei kimaradtak. A portu-
gálok háromszor egyenlítet-
tek, de így is 3–3-ra „nyer-
tük” a meccset.

Aztán később vártuk, 
hogy a csoportgyőzelem 
után kit kapunk ellenfélnek 
a legjobb tizenhat között, vé-
gül a Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség, a FIFA világ-
ranglistáján második he-
lyen álló Belgiumot kaptuk 
– nem túl hálás. Tudtuk, 
hogy vasárnap bármi lehet, 
hiába voltak sokkal esélye-
sebbek a belgák, a mieink a 
csoportkörben megmutat-
ták: számolni kell velük, 
mert ez a nagybetűs csapat, 
amiért tizenötmillió ember 
szívből tud szurkolni, 
amelynek játéka egész Eu-
rópát elvarázsolta, mert a 
kisebb csapatokkal ellentét-
ben a Bernd Storck szövet-
ségi kapitány irányította 
válogatottunk karaktere-
sen, jó játékstílusban ját-
szott, nem pedig be ton ke-

mény falat húzott az ellenfél 
támadói elé.

A mieink már az osztrá-
kok és a portugálok ellen is 
megmutatták, át tudják írni 
a papírformát, s minden ma-
gyar ember így indult út-
nak, hogy egy nagy társa-
ságban ünnepelje a csapa-
tot, mert bárhogy is alakul-
jon, mi büszkék vagyunk 
rájuk!

Érden vasárnap este meg-
állt az élet, legalábbis a város 
nagy részében, mert a Főtér-
re nagyjából ezer ember vo-
nult, a kocsmák, a pubok itt is 
megteltek piros-fehér-zöld 
arcfestésű, meggypiros pólót 
viselő emberekkel.

Elérkezett a várva várt 
meccs, de már az baljós előjel 
volt, hogy a fiatal támadó kö-
zéppályás, Kleinheisler 
László a bemelegítés alatt 
sérülést szenvedett, így az 

ifjú reménység végül nem lé-
pett pályára. A belgák, ki-
használva sokkal jobb egyé-
ni képességeiket, már a tize-
dik percben Toby Alder-
weireld fejesével vezettek. A 
magyar fiúkon látszott, hogy 
izgulnak, hiszen ki gondolta 

volna a selejtezősorozat kez-
detén, hogy a mieink a döntő 
tornán a legjobb tizenhatba 
kerülnek?

Az esélyes jobban is ját-
szott, a mieinknek néhány 
perces fellángolásaik voltak, 
de a negyvenes mackós Ki-
rály Gábor kapujába az első 
félidőben csak egyszer tud-
tak betalálni a belgák.

A fordulás után viszont a 
lendület vitte ellenfelünket, a 
78. percben a csereként be-
állt Michel Batshuayi első 
labdaérintéséből vette be Ki-
rály kapuját, majd a szépítés 
helyett alig két perc telt el és 
már három volt közte – Eden 
Hazard is betalált.

A mieink mindent egy lap-
ra feltéve támadtak, hiszen 
ebben a csapatban volt/van 
akarat, bizalom, hit, küzdeni 
tudás, harcosság a fegyelme-
zettség és a taktika mellett. 
Ami nekünk nem jött be, az a 
belgáknak igen: a 91. perc-
ben még a másik csere, 
Yannick Ferreira Carrasco 
is betalált, a mieink 4–0-val 
búcsúztak az Európa-baj-
nokságtól. Nem ezt érdemel-
tük, de mégis a meccs után 
mindenki okkal skandálhat-
ta: „SZÉP VOLT FIÚK!”, mert 
tényleg szép volt. Ez nem va-
laminek a vége, hanem vala-
minek a kezdete. ÍGY TO-
VÁBB! n ÁK-dB

Alig áll meg az élet az ÉRD 
női kézilabdacsapatának 
háza táján, ugyanis a bajno-
ki bronzéremmel és a Ma-
gyar Kupa-ezüsttel zárult 
szezon után a lányok még 
néhány edzés erejéig együtt 
vannak. Így például 60 kilo-
métert tekertek a Balatonon, 
valamint egy kalandpark-
ban is másztak egy kicsit, 
azonban az után egy kisebb 
pihenés következik.

„Év elején a közvélemény 
nem úgy indított minket, 
hogy esélyesek vagyunk a 
bronzérem megszerzésére, 
esetleg a Magyar Kupában 
egy fényesebb érmet szerez-
zünk, ehhez képest teljesen 
pozitívan zártuk az évet” – 
tekintett vissza Kisfaludy 
Anett, a csapat beállója. 
Janurik Kinga kiegészítet-
te csapattársát azzal, hogy 
látható volt, hogy nagyon 
nagy játékerőt képviselnek.

Ahogy az egész csapat te-
kintetében, úgy egyénileg is 
mindig mindenki fejlődik, 
Kisfaludy szerint ő támadás-
ban maga-
bi z tosabb -
nak érezte 
magát, aki 
kitért arra 
is, hogy ta-
valy például 
nem biztos, 
hogy bírta 
volna fejben 
és fizikáli-
san a soro-
zatos terhe-
lést .  Ezt 
Janurik Kin-
ga a tőle 
megszokott 
profizmusá-
val csak az-
zal erősítet-
te meg, hogy 
mindig van 
hova fejlődni, de kiemelte az 
előtte álló védelmet, melyhez 
jól tudott alkalmazkodni.

A 2016/2017-es szezonban 
már nem lesz rájátszás, egy 
huszonhat fordulós bajnokság 
dönt a végső helyezésekről. 
Kisfaludy Anett szerint így 
minden meccs az életükről fog 
szólni. A következő bajnokság 
viszont az olimpia miatt csak 
szeptember 17-én kezdődik, 
ami Janurik Kinga szerint jó 
és rossz is, mert a mostani le-
vezető edzések után néhány 
hetes pihenőre mennek, de itt 
is azért folyamatosan tartani-
uk kell magukat, majd július 
végétől „százötvenezer szá-
zalékkal” elkezdik a szezonra 
való felkészülést.

Janurik és Kisfaludy is 
még hat évvel ezelőtt szer-

ződtek az NB I-be feljutó csa-
patba. Az azóta már csapat-
kapitányi funkciókat is be-
töltő Janurikról a leghang-
zatosabb fejlődési adat, hogy 
már a válogatottat erősíti, s 
ugyanez igaz Kisfaludy 
Anettre is, azzal a különb-
séggel, hogy ő már az érdi 
szereplés előtt is pályára lé-
pett az NB I-ben.

„Sok győztes és néhány 
vesztes meccs van a hátunk 
mögött, viszont ezek mind 
kellettek ahhoz, hogy az el-
múlt öt éven keresztül ott le-
gyünk az elődöntőben és 
tudjunk a bronzért játszani, 
szóval valamit nagyon jól 
csinálunk – jegyezte meg 
Janurik. – Remélem, hogy a 
következő évben is így tu-
dunk egy csapatként küzde-
ni. Ha voltak is olyan mecs-
csek, amikor botladoztunk, 
akkor is össze tudtunk úgy 
állni, így nagyon büszke va-
gyok a csapatra.”

„A klub szisztémája sze-
rint olyan játékosokat vá-
lasztanak, akik beleillenek 

ebbe a csa-
patba, mert 
nagyon fon-
tos, hogy ez 
egy csapat 
leg yen, ne 
pedig egyé-
ni játékosok. 
Persze kel-
lenek az 
egyéni telje-
s í t m é n y e k 
és a húzó-
emberek, de 
m i n d e n k i 
fontos része 
a csapat-
nak” – je-
gyezte meg 
K i s f a l u d y 
Anett.

Azért a lá-
nyok kapnak egy négyhetes 
pihenőt is, ahol természete-
sen nem eshetnek ki a napi 
ritmusból, így várnak rájuk 
kisebb feladatok, de mind-
ketten ellátogatnak a Bala-
tonra, illetve megpróbálnak 
a lehető legtöbb időt család-
jukkal tölteni, mert – ahogy 
Kisfaludy Anett fogalma-
zott – sokszor annak is örül-
nek, hogy karácsonykor 
kapnak három szabadna-
pot. Terveik szerint legin-
kább kirándulni fognak bel-
földön, mégpedig azért, 
mert „Magyarország is cso-
dálatos”, s mindkettőjüknek 
van egy-egy kutyája, akiket 
természetesen a nyaralás 
alatt is mindenhova visznek 
magukkal.

 n dB

Alighogy véget értek a Del-
ta RSE Érd hét korosztályá-
nak szezonjai a teremröplab-
da-bajnokságban, a csapat-
nál így is zajlik az élet, s ezút-
tal már a strandon edzenek 
tovább.

Nincs egy évtizede sem, 
hogy Dömötör László elnök 
és Dömötör-Mátrai Beáta 
vezetőedző elhatározták, 
megalapítják Érd röplabda-
egyesületét, amely idén már 
közel száz játékost verse-
nyeztet, s hét korosztályban 
hozott eddig fényesebbnél fé-
nyesebb érmeket.

A szuperminik és a minik 
is megnyerték az Országos 
Mini Kupát korosztályuk-
ban, a kisminik pedig harma-
dik helyen végeztek, a minik 
pedig bejutottak az Országos 
Mini Bajnokság tizennégy 
csapatos döntőjébe, ahol a 
hetedik helyen zártak. A 
mini és a gyermek csapat 
azonban nagy változáson fog 
keresztülmenni, hiszen a mi-
nik nagy része korosztályt 
vált, így a következő évadtól 
már az eddigi négy a négy 
elleni játék helyett már a 
nagypályán, hat a hat ellen 

kell bizonyítaniuk. Ehhez az 
elmúlt időszakban is szoktat-
ta őket a vezetőedző, Dömö-
tör-Mátrai Beáta, aki a gyer-
mekbajnokság hajrájában is 
többször bevetette őket. 
A  csapat egyébként éppen 
Gyenesdiáson van, ahol 29 fi-
atal röplabdázóval homokon 
készül a következő évi terem-
szezonra. 

Az U14-es csapat fejlődését 
jól jelzi, hogy idén az orszá-
gos bajnokságban a 15. he-
lyen végeztek, míg a régiós 
küzdelmekben az eddigi 
négy szezon során mindig a 

dobogóra állhattak, ám ez 
idén először nem sikerült, 
ugyanis a csapat egy szett-
nyi különbséggel maradt le a 
harmadik helyről a Gödi SE 
mögött.

Ahogy a teljes csapat, úgy 
a serdülők is előreléptek, a 
korosztály országos szinten 
tavaly még a 24. helyen vég-
zett, idén kilenc helyet javí-
tott.

A Delta RSE Érd a 2015/2016-
os bajnokságtól kezdve az él-
vonalbeli bajnokságban sze-
replő TF gárdájával van 
együttműködésben, ami azt 
jelenti, hogy az érdiek adják az 
egyetem NB I-es indulásához 
szükséges utánpótlásbázist, 
így a Delta csak az ifi korosz-
tályig viszi a lányokat, a junio-
rok már a TF-fel edzenek, sőt, 
többen már a felnőtt csapat 
meccskeretébe is bekerültek.

„Amiben nagyon sokat fej-
lődött az ificsapat, az a men-
tális odafigyelés és a tudatos 
játék, hogy mikor, hova kell 
helyezkedni és ne csak a be-
gyakorolt sémákat tudjuk ki-
vitelezni, hanem tudjunk imp-
rovizálni is” – fogalmazott 
Dömötör-Mátrai Beáta, aki-
nek szavait alátámasztja, 
hogy az ifik eddig egyszer 
sem végeztek dobogós helyen 
a régiós bajnokságban, ám 
idén aranyéremmel zártak.

n doMoNKoS BÁlINT 

„Valamit nagyon jól csinálunk”

Kisfaludy és Janurik már tervezi a 
nyarat

Érd a Főtéren szurkolt a válogatottnak

Ez nem valaminek a vége, valaminek a kezdete

Európa-bajnokság, nyolcaddöntő:
Magyarország–Belgium 0–4 (0–1)
Toulouse, 38 921 néző. Vezette: Mazsics (szerb)
MaGYaRoRSZÁG: Király G. – Lang, Juhász R. (Böde, 79.), 
Guzmics, Kádár – Nagy Á. – Lovrencsics, Gera Z. (Elek, a szü-
netben), Pintér Á. (Nikolics, 75.), Dzsudzsák – Szalai Á. Szö-
vetségi kapitány: Bernd Storck
BElGIUM: Courtois – Meunier, Alderweireld, Vermaelen, 
Vertonghen – Nainggolan, Witsel – Mertens (Carrasco, 70.), 
De Bruyne, E. Hazard (Fellaini, 81.) – R. Lukaku (Batshuayi, 
76.). Szövetségi kapitány: Marc Wilmots
Gólszerző: Alderweireld (10.), Batshuayi (78.), E. Hazard (80.), 
Carrasco (91.)

A közös szurkolás ötlete az Érdi Ifjúsági Önkormányzattól eredt

Vasárnap is több százan szurkoltak a Főtéren

Gólöröm a portugálok elleni meccsen

Népszerű volt a trikolor arcfesték

Röplabda

Nem áll meg a röplabdaélet a nyáron sem

Dömötör-Mátrai Beáta saját 
eredményeivel is inspirálja ta-
nítványait

HŰSÍTŐ NYÁR

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

Mi is lehetne jobb nyári sport, mint az úszás?
A hűsítő víz hatására egész testünk és
szellemünk kellemesen felfrissül.

Hétfőtől szombatig: 06:00 – 21:00
Vasárnap és ünnepnapokon: 08:00 – 21:00
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Gazdikereső

Gyömbér 1 év körüli, közepes ter-
metű, ivartalanított szuka, vi-
dám, barátságos, más kutyákkal 
is megfér. Még foglalkozást igé-
nyel, de gyorsan tanul.

Pixi 5 hónap körüli ivartalanított 
szuka. Testvéreivel együtt került a 
menhelyre kisebb korában. Kis-
közepes termetű, még picit nőni 
fog. Nyugodt természetű, békés.

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 Gyömbért vagy Pixit, 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

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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recepciós,
beöltözős animátor,

büfés-konyhás
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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

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

Kínált pozíció:

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

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

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

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el rövid
szakmai önéletrajzát

– a pozíció megjelölésével - az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu

Multinacionális gyártó cég
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

FOLYAMATKEZELŐ
OPERÁTOR

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

Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (élelmiszeripari,

vegyi, gépész végzettség előnyt jelent)
• számítógépes alapismeretek

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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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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ELKÖLTÖZTÜNK! 
Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 
Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 36
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 36
58
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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

36
87

99
36

35
43

Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, zöldhulladék-elszállítás.
T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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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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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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 36
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FODRÁSZHÁZHOZ
megy kedvező árakmellett. 06-30/587-67-63

371883

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

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

Budaörsi székhelyű cég
keres változómunkahelyre

ÉPÍTÉSVEZETŐT
Elvárásaink:
• Magasépítési technikusi okle-
vél vagy főiskolai diploma
• Számítógép felhasználói
szintű alkalmazása
• C kategóriás jogosítvány,
vezetési gyakorlat
• Önálló, agilis munkavégzés

Előny: felelős műszaki vezetői
képesítés

Munkavégzés feltételeit,
versenyképes fizetést
biztosítunk, személyes
egyeztetés alapján.

Jelentkezni lehet:
+36-30-931-2002,
és +36-30-311-1325
mobilszámokon.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551
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raktárost/targoncást
keres. Feladat: raktározás, címkézés,
csomagolás, rendelés összekészítése.
Munkaidő: 8 óra. Targoncás jogosít-
vány (3324-es) előny, de nem feltétel!
Munkavégzés helye: Budapest, 22.
kerület, Campona utca 1.

Jelentkezni önéletrajzzal és
bérigénymegjelölésével lehet az
allas@mall.hu e-mail címen.

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.

Törökbálinti Auchanban lévő
divatüzletünkbe keresünk

eladó-pénztáros
munkatársat.

Érd: +36-30-913-5978 37
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tapasztalattal rendelkező
munkatársat keresünk

teljesmunkaidőre. Elvárás: érvényes targoncás
jogosítvány. Amit kínálunk: főállású munka-
hely, hosszú távú munkaviszony, versenyké-
pes fizetés. Jelentkezés önéletrajzzal: info@
antiquestone.huMunka végzése: Budaörs, Pe-
tőfi Sándor u. 73. További információk (hétköz-
nap) a 06-30-231-0009 telefonszámon. 373791

TARGONCÁS

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

Üveges vállalkozó alkalmi besegí-
tőt keres. Előny: lakatos munká-
ban jártasság. 06-30/592-8155.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Telefon:
06-30/563-55-44.

ÁLLÁST KERES

Takarítást, vasalást vállalok Ér-
den, referenciával. T:06-20/277-
4305

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

2 db összkomfortos, bútorozott,
külön bejáratú albérlet kiadó
Tusculánumban. 30/9-649-246.

TELEK

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

INGATLAN

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
21
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JÁRMŰVEK

Eladó Érden: elektromos kerékpár
(Polimobil) 70.000,-Ft / Terra T-
20-as kistraktor tartozékokkal
80.000,-Ft / Férfi kerékpár,
használt, jó gumikkal 8.000,-Ft.
Érd.: 06-20/329-12-84.

OKTATÁS

Tapasztalt/nyugdíjas tanárt ke-
resek hétvégente 3 (10, 13) ne-
buló mellé korrepetálni. 06-20/
382-77-31.

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

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.

Zöldséges rekeszek, piaci kellé-
kek, mérlegek, MTZ traktorház
alkatrészek, szerszámok. Ár
megegyezés szerint. 06-23/
382-367, 06-20/344-74-66, 06-
20/806-17-38-Borsosné.

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

Eladó szőnyegek, szekrények, író-
asztal, heverő, hűtők, mosoga-
tó, bárszekrény, bárpult, asztal.
06-23/372-063.

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

37
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 33

92
30

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

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

37
17
21

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

36
84
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Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

373960

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

35
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Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának 
ingyenes hetilapJa 25300 pÉldányban

ElérhEtőségEk:
E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

Papír: 42,5 g/m2 újságnyomó papír
Méret:  tabloid 
Tükörméret:  212x298 mm
Hasábok száma:  5 
Hasábszélesség:
1 hasáb:  40 mm
2 hasáb:  83 mm
3 hasáb:  126 mm
4 hasáb:  169 mm
5 hasáb:  212 mm

színes keretes  
hirdetési alapár*:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 240 Ft

PEST mEgyE

O T T h O n  v a g y u n k  a  m E g y é k b E n !

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
Átlag oldalszám: 24 
Terjesztési terület: érd közigazgatási területe
Lapzárta: hétfő 12 óra • Megjelenés: szerda

*A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,  
egyszeri megjelenésre vonatkozik. 

Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

apróhirdetési árak
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A múlt szombaton kívánni 
sem lehetett volna szebb és 
alkalmasabb időt ahhoz, 
hogy az érdiek ismét együtt 
tölthessenek el egy estébe 
nyúló, jó hangulatú dél-
utánt. A Szent Iván-napi ci-
vil piknik szervezői szabad-
téri főzőversenyre invitálták 
az érdi civil szervezeteket, 
egyesületeket, intézménye-
ket, családokat és baráti 
társaságokat, de jó alkalom 
volt ez arra is, hogy a helyi 
civilek időt szánjanak egy-
másra.

Az alkalmi „szakácsok” 
maguk dönthették el, mit főz-
nek és milyen recept szerint. 
Bár az elkészült ételeket 
szakzsűri értékelte, a piknik 
legfőbb célja nem a versen-
gés, hanem elsősorban a kö-
zösségépítés volt.

A rendezvény több mint két 
évtizedre tekint vissza. Ko-
rábban sok éven keresztül az 
Óvárosi Szent Mihály Alapít-
vány szervezte meg, majd pár 
év szünet után, a Pincetulaj-
donosok Egyesülete elevení-
tette fel ismét ezt a hagyo-

mányt. Ők idén már az ötödik 
Szent Iván-napi ünnepet tar-
tották. Örülnek, hogy a ren-
dezvény idén ismét visszake-
rült eredeti helyszínére, a 
Duna-part közeli, régi tégla-
gyár területére. Ebben az év-
ben a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ is bekapcsoló-
dott a szervezés körüli teen-
dőkbe. Munkatársai a vendé-
gek szórakoztatásáról, a 
színpadi műsorokról gondos-
kodtak – tudtuk meg Hudák 
Ágnestől. A piknikre érkező-
ket a Lukin Fúvós Zenekar 
köszöntötte. Amíg a verseny 
résztvevőit lefoglalták az elő-
készületek és a főzés körüli 
teendők, addig a közönséget 
látványos táncprodukciókkal 
szórakoztatták a Bonton 
TSE, a Frutti TS, a Masters 
SE remek csoportjai. 

Az önkormányzat a közel-
múltban megvásárolta az 
egykori téglagyár nehezen 
megközelíthető területét, és 
elkezdte annak rendbetéte-
lét. Így a város lakói ezzel a 
hagyományos nyári piknik-
kel birtokba is vehették a fes-
tői látványt nyújtó partsza-

kasz egy részét. Kora estére 
elkészültek a bográcsban 
fortyogó, a környéket ínycsik-
landó illatokkal elárasztó fi-
nom étkek. A kóstoló 
szakzsűri Köböl Balázs, a 
Centrál Borház konyhafőnö-
kének elnökletével hirdette ki 
az eredményt. A piknik főző-
versenyét a betyáros Beliczay 
Bonton burgonya nyerte, amit 
a Bonton TSE csapata készí-
tett. Második helyezett lett a 
Magtár Táncegyüttes dunai 
harcsapaprikása, túrós csu-
szával tálalva, a harmadik 

díjat pedig Varga Luca slam-
buca érdemelte, de egy ne-
gyedik helyezés is született, 
ezt a Szabó-Veres-Kőműves 
csapat dán lecsójával nyerte 
meg. A Magtár Táncegyüttes 
harcsapaprikása pedig egy 
különdíjat is besöpört. A pik-
nik résztvevői jó zene mellett 
kóstolgattak, beszélgettek, 
láthatóan jól mulattak egé-
szen sötétedésig. Végül meg-
gyújtották, majd körülállták 
a Szent Iván-napi piknik ha-
talmas tábortüzét.
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Betyáros burgonya, harcsapaprikás és dán lecsó 

Jó hangulat és finom bográcsételek a Duna-parti Szent Iván-éjen

Az elkészült ételeket szakértő zsűri bírálta

A Szent Iván-éji tűzrakás

JÚLIUS 8-ÁN ISMÉTMEGJELENIK
A CSALÁDMAGAZINJA
Kedves Olvasóink, Tisztelt hirdető Partnereink!
Önök idén júliustól megújult lapszámmal kapják kézhez a FAMILINFÓ újságooot.

Az elmúlt idő azt bizonyította, hogy ez a kiadvány mind tartalmában, mind minőségében,
formátumában közkedvelt lett, és a sok pozitív olvasói visszajelzés mellett egggyre több hirdető
is prémiumminőségű kiadványunkat választotta.

Igény merült fel az olvasóktól és partnereinktől,
hogy magyarosítsuk a kiadvány nevét. Hosszas
vélemény kikérés után a magazin neve:

A TARTALOMBÓL...
MELÓZZ-DIÁK!
Évről-évre egyre több közé

piskolás vállal munkát nyáron, aminek oka valószínű, hogy

egyrészt a hőn áhított saját
kereset elérésében kerese

ndő, de azért egy kis szülői

ráhatás sem elképzelhetetlen.

"SZÍNEZDÚJRA, SZÍNEZDÚ
JRA..."

A nyár a legideálisabb a külté
ri és beltéri falfestéshez, h

iszen a lakás ilyenkor könn
yen

átszellőztethető, a festék p
edig összehasonlíthatatlan

ul gyorsabban szárad, mint más

évszakokban.

KERTI JÁTÉKOK
Ötletek egy kis házi barkác

soláshoz. A számítógépek helyett is tuti, hog
y ezeket vá-

llllaaaasssszzzzttttjjjjáááákkkk aaaa ggggyyyyeeeerrrreeeekkkkeeeekkkk.

NYÁRON ISHÓDÍTATERMÉ
SZETESSÉG!

Smink: Üde, fiatalos, friss. Mil
yen illatot vááálllasszzzuuunnnkkk nnnyyyááárrrrrr

aaa??? TTTuuudddtttaaa??? AAA vanília és a

pikáns fűszerek afrodiziáku
mkénnnt is működnek.

SZABADSÁGRAFEL!
A túlhajszolt hetek, hónapok

utánnn felbecsülhetetlen érté
k tud lenni akár csak pár n

ap

is, ami édes semmittevéssel telik. A szerencsésebbje valóban k
i tud kapcsolni, át tud

váltani lazuló üzemmódba, míg mmmások egy pillanatra sem tudnak leállni agyban, még a

pálmafák alatt fekve sem.

Cikkeink folytatásátmegje
lenőőő lapunkban olvashatja

!

k!

ÓDÍTATERMÉSZETESSSSÉGÉGÉGÉG!!!!
álálálállá zzz kunkkunkunkunkun nnynyynyyááárárrárrárr ?a?a? TudTudTududTu ta?ta?a?ta?ta?ta? AAAAAA vanvanvanvaníliíliíliíliília éa éa éa éa éaa s as as as ass
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ASZABADHIRDETÉSI FELÜL
ETEKRŐL, ÉSMEGJELENÉSI

LEHETŐSÉGEKRŐL

KOLLÉGÁINKTÁJÉKOZTATJÁ
K.

L APOZÓ
CSALÁDI


