
„Amíg helyes döntéseket hozok a betegeim érdekében, maradok”
Interjú dr. Bognár Sárával, az Érd Egészségügyéért Díj kitüntetettjével n 4–5. oldal
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Júliusban megújul a városközpont parkolója
Megkezdődött a Szepes Gyula Mű-

velődési Központ mögötti terület, il-
letve a Polgármesteri Hivatal külső 
és belső parkolójának rendezése. A 
munkálatok várhatóan július 22-éig 
tartanak majd és mintegy 50 millió 
forintba kerülnek. Az ingatlan valójá-
ban nem parkolónak kialakított köz-
terület, hanem a város tulajdonában 
lévő építési telek, így felfestések nem 
lesznek, a sérült útszegélyeket vi-
szont kijavítják. A területen való par-
kolás továbbra is ingyenes lesz, a vá-
ros egyelőre nem tervezi parkolóórák 
kihelyezését. Mint T. Mészáros And
rás kérdésünkre elmondta, a köz-
pontban nagyon kevés szabályosan 
kialakított parkolóhely van. Ha fel-
épül majd egy parkolóház, és a Mo-
dern Városok programjában foglalt 
fejlesztéseknek köszönhetően átala-
kul Érd belső közlekedési hálózata, a 
városnak reagálnia kell a parkolási 
és egyéb igényekre – fogalmazott a 
polgármester. 

Részletek a 6. oldalon.

In memoriam Bíró András
Múlt hét vasárnapról hétfőre virradó éjjel hunyt el 
az Érdi Újság első főszerkesztője, író, költő, publicis-
ta, Érd város díszpolgára. Bíró Andrásra pályatársai, 
kollégái emlékeznek, valamint két, még nem publi-
kált írását is közreadjuk.  n 3. és 11. oldal

Ingyenes védőoltások
A védőoltásokhoz nyújtott települési támogatást fél 
éve vezette be az érdi önkormányzat. Mivel a jövedel-
mi és életkori megkötések miatt az igénylők száma je-
lentősen elmaradt a tervezettől, e korlátokat a közgyű-
lés július 1-jei hatállyal eltörölte.  n 7. oldal

Hat érdi az Európa-bajnokságon
A héten Hódmezővásárhelyen rendezik az ifjúsági 
úszó Európa-bajnokságot, amelyen az Érdi Úszó 
Sport Kft. hat sportolója áll rajtkőre: Barócsai Petra, 
Jánosi Kristóf, Kovács Benedek, Milák Kristóf, Sós Dáni-
el és Tekauer Márk.  n 20. oldal

3 ÉRV, hogy most
vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Biztos, hogy télen
száraz fával fűt

• Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816

www.tuzifaker.hu
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TŰZIFA

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

Alig két hónapja, hogy 93. 
születésnapja alkalmából kö-
szöntöttük őt érdligeti ottho-
nában. Igaz, már nem mon-
dott fel egyet sem a kívülről 
ismert verseiből, ahogy ko-
rábban megszokhattuk tőle. 
Nem láttuk arcán a derűt sem, 
amelyek múltbéli történeteit 
kísérték. Csendes volt, szemé-
ből eltűnt a csillogás. Gyengé-
nek és fáradtnak tűnt, mégis 
megrendülve értesültünk volt 
főszerkesztőnk, publicistánk 
halálhíréről.

Bíró András költő, író, újság-
író-szerkesztő feleségével, Má-
riával a nyolcvanas évek elején 
költözött Érdligetre, ahol csak-
nem három és fél évtizeden át 
alkotott, s itt teljesedett ki ter-
mékeny regényírói pályafutá-
sa. Az 1990-ben induló Érdi 
Újság első főszerkesztője volt. 
Később Érdi Polgár címmel sa-

ját lapot alapított. 1997-től 
rendszeres jegyzetírója lett az 
Érdi Újságnak. Ezekből jelen-
tette meg 2000-ben a Pénteki 
jegyzetek című kötetét.

Bár ideje nagy részét lefog-
lalta az írás, Bíró András ol-
vasóitól sem zárkózott el, 
gyakran kereste a kapcsola-
tot az érdiekkel. Szerette a 
gyermekek társaságát is, 
mindig megtalálta velük a kö-
zös hangot. Sohasem utasítot-
ta vissza, ha helyi iskolákba, 
intézményekbe meghívták.

Szoros barátság fűzte az 
IRKA-hoz, az Irodalomked-
velők klubjához. Szívesen 
vett részt író-olvasó találko-
zókon, könyvbemutatókon, 
irodalmi esteken, örömmel 
vállalt zsűrizést helyi vers-
mondó versenyeken.

Zagyva utcai otthonában 
is szívesen fogadott látoga-

tókat. Mindenkitől kért egy 
pár soros bejegyzést. A nagy 
becsben tartott, kedves em-
lékkönyve jeles színészek, 
írók, közéleti személyiségek 
sorait őrzik. Aki Bíró And-
rás társaságában eltöltött 
akár egy kevés időt is, mara-
dandó emléket vitt magával, 
hiszen kiváló beszélgető-
társ, legendás mesélő volt. A 
letűnt időket idéző történetei 
mellett mindig akadt a tar-
solyában néhány vers is, 
amelyekből bármikor szíve-
sen elszavalt néhányat hall-
gatóságának.

Nyugdíjasként költözött 
ide, ezért nem tartotta magát 
igazán érdinek, neve mégis 
összeforrt városunkkal. Tu-
dásával, szerénységével és 
emberszeretetével mindany-
nyiunk számára példát muta-
tott. n BÁlINT EdIT

Bíró András író, költő, nyu-
galmazott főszerkesztő, a 
Magyar Írószövetség tagja, 
2016. június 26-án, életének 
94. évében megtért teremtőjé-
hez.

A Székesfehérváron 1923-
ban erdélyi, értelmiségi csa-
ládba született Bíró András 
irodalmi pályája az 1946-ban 
megjelent, Baumgarten-ösz-
töndíjjal elismert, Élő beszéd 
című verseskötetével kezdő-
dött. Majd 1948 őszén, politi-
kai okokból kizárták az Író-
szövetségből. Harminchat 
esztendeig nem publikálha-
tott könyveket. Rehabilitálá-
sára a rendszerváltozást kö-

vetően, 1990-ben került sor. 
A  szilencium idején is ma-
kacs kitartással dolgozott 
regényein, versein, novelláin. 
Így történhetett, hogy az 
1982-ben kiadott A szépség 
ünnepe című verseskötete 
nagy sikerét további munkái 
követték, amelyek lapokban, 
folyóiratokban, antológiák-
ban, rádiókban és összesen 
közel negyven önálló könyv-
ben láttak napvilágot.

Műveinek sorában több ku-
tyás szakkönyv, publiciszti-
kai, verses- és novelláskötet, 
kisregény szerepel. Közülük 
kiemelkedik a Vér és ölelés 
című regénytrilógiája. Kéz-

iratos regénye alapján ké-
szült Maár Gyula Végül című 
filmje, az 1974-es Manheimi 
Filmfesztivál nagydíjas alko-
tása. Összegyűjtött versei 
Bent a malomban őröl a mol-
nár címmel, 2011-ben jelentek 
meg. Irodalmi társaságok 
alapítója, vezetője volt. Tiszt-
viselőként, újságíróként több 
helyütt, majd A Kutya folyó-
irat főszerkesztőjeként dol-
gozott. Több magas kitünte-
tés birtokosa, mint a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje, a Szent György 
Lovagrend Nagykeresztje, az 
1956-os Nemzetőrség Érdem-
rendje, a Magyar Rádió Örö-
kös Tiszteletbeli Tagja.

Érd város díszpolgára. Az 
érdi Óperencia Könyváruház 

2005 tavaszán vette fel Bíró 
András nevét. A szép ma-
gyar vers- és prózamondá-
sért elnevezéssel 2004-ben 
alapítványt tett feleségével 
az érdi iskolák tanulóinak. A 
versenyt minden év tavaszán 
(születésnapja környékén) 
rendezik meg a tanulóifjúság 
népes részvétele mellett. Kü-
lönféle városi újságok főszer-
kesztője volt Érden, ahol éle-
tének második felében la-
kott.

Bíró András viszontagsá-
goktól sem mentes élete és 
alkotói munkássága a leg-
jobb példája annak, hogy mi-
ként lehet belső ösztönökkel, 
derűvel bizakodni a jövő 
iránt, s kimenekedni annyi 
bajból. Ma már tudom című 

versének végén így vall: „az 
én szerelmem ott él benned / 
s ha már nem leszek csak ne-
vemben / s a nevem is elfelej-
ted / nem tudsz kitérni vá-
gyaidra / hámot és gyeplőt 
rak az este / s repít ismerős 
tájakat látni / hogy aki vol-
tam ne feledhesd / mert a sze-
relmem oly erős / akár a Föld 
legbensőbb magva / mert en-
nél csak te vagy erősebb / aki 
mindezt és így akarta / ezért 
van az ma már tudom / mi 
végre élek itt e földön / sze-
retni téged amíg bírlak / s el-
múlni ha időm betöltöm”.

Érdligeti háza, rokonai, 
barátai és az olvasók szere-
tete őrzi emlékét.

Zsirai László
író, irodalmi szerkesztő

Bíró András a ’90-es évek-
ben rendszeres vendége volt 
a valahai Ritmus áruház ap-
rócska könyv- és hírlapbolt-
jának. Nemcsak újságért, 
könyvért, hanem egy-egy jó 
beszélgetés kedvéért is be-
benézett, együtt kávézott az 
üzlet tulajdonosával, dedi-
kálta megjelent könyveit, és 
persze sokat mesélt az életé-
ről.

– Szerettük a társaságát, 
felnéztünk rá, és amikor 
könyvesboltunk 2005-ben át-
költözött a Budai útra, úgy 
döntöttünk: azzal tudunk 
legjobban tisztelegni András 
bácsi munkássága és szemé-

lyisége előtt, hogy róla nevez-
zük el a boltot. Hatalmas örö-
met szereztünk neki ezzel: 
úgy meghatódott, nem tudta, 
sírjon-e vagy nevessen – em-
lékezett vissza Fodor János 
tulajdonos, hozzátéve: Bíró 
András nemcsak az ünnepé-
lyes megnyitóra jött el, ha-
nem visszatérő vendég lett 
ebben az üzletben is.

– A szeretet, a tisztelet köl-
csönös volt. Minden könyvét 
tartjuk, tartottuk. Műveit 
azok vásárolják, akik nem 
egyszerű szórakoztató olvas-
mányt keresnek, hiszen Ban-
di bácsi írásai nem klasszi-
kus értelemben vett lektűrök, 

hanem mély gondolatokat 
tartalmazó korrajzok. Törté-
nelmi regénytrilógiája évek 
óta nem kapható, hiánycikk a 
könyvpiacon, kutyás könyvei 
ma is rendkívül kelendőek. 
Bandi bácsi óriási kutyara-
jongó volt, a Segítség! Vettem 
egy kiskutyát! szenzációs 
könyv, a kutyabarátoknak 
ajánlani sem kell, elég, ha be-
lelapoznak, rögtön megve-
szik – mondta mosolyogva 
Fodor János, aki számtalan 
szép emléket őriz Bíró And-
rásról. Mint fogalmazott: re-
méli, azzal, hogy róla nevez-
ték el könyvesboltjukat, meg-
mutatva, hogy már életében 
is tisztelik, elismerik, boldo-
gabbá tudták tenni az író 
utolsó tíz esztendejét.

n ÁdÁM KaTalIN

Búcsúzik a pályatárs

Túl az Óperencián

Bíró András (1923–2016) temetése július 12-én 15 órakor lesz az 
Ercsi úti temetőben (Fotó: EiFErt János)

Bíró András: Mementó
Most már nem szólok többet,
befejeztem! Kifárasztott a sok
beszéd! Éljetek vidáman, kedvetekre,
legyetek – ahogy csak tudtok – boldogak!
És hagyjatok már pihenni végre,
ehhez a holtnak van egyedül joga:
ki élőn pihen, hever moccanatlan,
tétlenkedve, az ordítón ostoba!

Járj, egyél, igyál, szeretkezz, és
alkoss, amíg van szuflányi erőd,
pár perc talán és ráborítják
szemedre a megalázó szemfedőt.
Egy kukk sem sok, annyit se szólsz
majd, – mementóként tán ennyi elég!?
Fölfal a föld, de hidd el, ez néki
csupán csak hitvány, soványka ebéd!

Bíró András emlékére
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Botykapeterden gyermekeskedett, Móricz deb-
receni kollégiumában tanult, Pécsett járt orvosi 
egyetemre és Mosdósról került Érdre, ahol har-
minc esztendeje gyógyítja a gyerekeket. Életéről, 
hivatásáról beszélgettünk az Érd Egészségügyé-
ért Díj kitüntetettjével.

n ÁdÁm Katalin

– Van olyan gyermek, aki-
nek már a szüleit is ön gyógyí-
totta. Világéletében orvosnak 
készült?

– Teljesen más pályák von-
zottak. Egy kis baranyai falu-
ban, Botykapeterden nőttem 
fel, a déli határ mellett, Szi-
getvár közelében. Édesapám 
itt volt lelkésze egy szórvány-
gyülekezetnek; vagy tizenöt 
falu tartozott hozzá. Nagy-
családban nőttem fel: egy bá-
tyám és három öcsém van. 
Nagyon szerettem a kiseb-
bekkel foglalkozni, gondos-
kodni róluk – a legkisebb 
testvérem tíz évvel fiatalabb 
nálam –, és az volt a vágyam, 
már egész pici gyerekkorom-
ban is, hogy óvónő legyek. A 
nagypeterdi általános isko-
lában aztán – hála a tanár-
nőmnek – a biológia lett az 
egyik kedvenc tantárgyam. 
Emellett szerettem sportolni, 
rendszeresen jártam megyei 
szavalóversenyekre, és na-
gyon jól rajzoltam, így meg-
fordult a fejemben, hogy a 
pécsi művészeti iskolában 
tanulok tovább. A szüleim 
bele is egyeztek volna, az 
osztályfőnököm azonban le-
beszélt. Így aztán a debrece-
ni református gimnázium ta-
nulója lettem, és a híres kollé-
gium lakója – ezt az intéz-
ményt mindenki ismeri Mó-
ricz Légy jó mindhalálig 
című regényéből. Az összes 
testvérem ebben a gimnázi-
umban végzett, ami nagyon 
nagy vállalkozás volt a szüle-
im részéről, hiszen közel öt-
száz kilométerre kerültünk 
az otthonunktól, és csak a 
szünidőkben járhattunk 
haza. Ezt nem volt könnyű 
megszoknunk. Mivel az egy-
háztól akkoriban vették el 
egyik régi épületét, az inter-

nátusban élők összeszorul-
tak – ha jól emlékszem, vagy 
harmincan laktunk egy szo-
bában. Ez még nekem, a 
nagycsaládban felnőtt gye-
reknek is sok volt.

– Szigorú volt az internátus 
napirendje?

– Igen. Reggel hatkor kel-
tünk, hétig átnézhettük az 
aznapi leckét, aztán reggeli, 
majd áhítat – ez nem volt kö-
telező –, iskola, ebéd. Három-
tól négyig kaptunk kimenőt, 
ekkor tudtam találkozni a 
testvéreimmel. Négytől hétig 
szilencium volt, azaz tanulási 
idő, kétszer tizenöt perc szü-
nettel. Ezt nagyon szigorúan 
vették. Így utólag látom, sok-
kal eredményesebben tud-
tam volna tanulni, ha hango-
san visszamondhatom a lec-
két, de erre nem volt lehetősé-
gem. A tanulásban mindig 
segítettek, olyannyira, hogy 
engem negyedik évben egy 
orvostanhallgató készített fel 
a felvételire. Harmadikban 
ugyanis eldöntöttem: meg-
próbálom az orvosi egyete-
met, ahogy emlékszem, a ta-
náraim biztatására.

– Nem érte hátrány az 
egyetemi felvételinél amiatt, 
hogy református középisko-
lában végzett?

– Nem, az egyetemek örül-
tek a jól felkészült, alapos 
oktatásban részesített diá-
koknak. A párttitkár ugyan 
megkérdezte a felvételin, 
hogy voltam-e KISZ-tag, mire 
én elmondtam, hogy a mi is-
kolánkban nem volt ilyen 
szervezet, tehát nem, de emi-
att hátrány nem ért. Igaz, el-
sőre nem vettek fel: a maxi-
mális 20 pontból 18-at értem 
el. A kudarchoz hozzájárul-
hatott az is, hogy akkor már 

nagyon elfáradtam, érettségi 
után rengeteget tanultam a 
felvételire is, ráadásul az 
utolsó napokban egyedül ma-
radtam a hatalmas, kihalt 
kollégiumban, ami szörnyű 
élmény volt.

– Mit csinált egy évig, a kö-
vetkező felvételiig?

– Édesapám bevitt Sziget-
várra a kórházba, hátha fel-
vesznek segédápolónőnek. 
Így is lett, a belgyógyászatra 
kerültem, három műszakban 
dolgoztam április végéig. Na-
gyon szerettem, bár rendkí-
vül fárasztó volt: már a máso-
dik hónapban beosztottak 
egyedüli éjszakás nővérnek 
– ezt nem lett volna szabad, 
hiszen nem volt szakmai is-
meretem, de látták, mennyire 
figyelmes és lelkes vagyok. 
Három műszakban dolgoz-
tam, közben hetente kétszer 
Pécsre jártam előkészítőre, 
vonattal. Előkészítős napo-
kon a kétórás vonattal men-
tem az egyetemre, nyolckor 
vége volt az előadásoknak, a 
vonatom viszont csak éjfél 
előtt indult. Egy kilométert 
kellett g yalogolnom a 
botykapeterdi állomásról 
haza, a kukoricáson át. Édes-
apám gyakran elém jött, 
hogy ne menjek egyedül. 
Másnap reggel aztán ötkor 
keltem, mentem a délelőttös 
műszakba. A szabad órák, 
hétvégék pedig tanulással 
teltek.

– Szórakozás, barátok?

– Ilyen szempontból ez az 
esztendő és a rákövetkező 
hat év, míg egyetemre jár-
tam, kiesett az életemből. 
Nem emlékszem az abban az 
időszakban történő nemzet-
közi és hazai eseményekre, 
csak a tanulásnak éltem. A 
csoporttársakkal, kollégis-
tákkal tettünk egy-egy ki-
rándulást a Mecsekben, el-
jártunk néha ide-oda, de ez 
nem volt jellemző. Aki nem 
vette komolyan a tanulást, az 
kihullott. Ez ma sincs más-
képp: legkisebb fiam másod-
éves orvostanhallgató, és az 

ő napjai is tanulással telnek, 
legfeljebb evésre, alvásra jut 
ideje. Máshogy ez nem megy. 
A tanulás mellett, hogy némi 
pénzt szerezzünk, az évfo-
lyamtársainkkal egy-egy éj-
szaka besegítettünk a kór-
házban a nővéreknek. Be-
szélgettünk a betegekkel, fi-
gyeltük az infúziót, megiga-
zítottuk a párnát, mikor mire 
volt szükség. Itt ért az első 
megrázó élmény: azt a fiatal, 
vesebeteg asszonyt, akivel 
egyik éjjel olyan jól elbeszél-
gettem, másnap, a kórboncta-
ni gyakorlaton a boncaszta-
lon láttam viszont. Máig em-
lékszem a keresztnevére.

– A szigetvári kórházban 
töltött esztendő alatt nem 
érte hasonló élmény?

– Ott olyan eset fordult elő, 
ami édesapámat rendítette 
meg. Volt, hogy motorral elém 
jött az esti műszak után – au-
tónk nem volt –, és azt látta, 
hogy az osztályon elhunyt 
diabéteszes beteget a kollé-
ganőm és én visszük le a kór-
bonctanra, mert nem volt be-
teghordó munkatárs, és mi-
vel tolókocsi sem akadt, kézi 
hordágyon cipeltük. Édes-
apám akkor nem akarta en-
gedni, hogy tovább folytas-
sam a munkát, de én kardos-

kodtam, hogy pont az ilyen 
eseteken szeretnék segíteni.

– Sok szó esett már az édes-
apjáról. Hogy tudta vállalni 
egy kiskeresetű lelkész mind 
az öt gyermeke taníttatását?

– Édesanyám, míg mi fel 
nem nőttünk, a ház körül dol-
gozott – mindig tartottunk 
csirkét, disznót –, majd ő is 
elhelyezkedett, a helyi orvos 
mellett adminisztrátorként. 
Édesanyám lány ko rá ban 
egyetemre járt, de mivel csa-
ládjára rásütötték, hogy ku-
lákok, kirúgták, és kitelepí-
tették őket. Édesapámnak is 
volt középfokú közgazdasági 
végzettsége, ezért aztán a fa-
lunkban felajánlották neki a 
téesz gazdasági vezetői pozí-
cióját, amivel pluszfizetéshez 
jutott. Hét közben ellátta a 
gazdasági ügyeket, hétvégén 
istentiszteleteket tartott a 
szórványgyülekezetekben. 
Gyakran elkísértük őt mi, 
gyerekek, vittük a palástját, 
táskában meleg teát, vizet.

– Ön sosem szeretett volna 
lelkész lenni?

– Nem. A segítő szándék 
megvan bennem, de sosem 
éreztem, hogy vigasztaló 
szavakkal tudnék szolgálni, 

a cselekvés hozzám közelebb 
áll.

– Pedig egy gyermekorvos-
nak is hatalmas empátiára 
van szüksége…

– Igen, erre én is rájöttem. 
Azt vallom: a gyerekeket 
csak úgy lehet eredményesen 
gyógyítani, ha ismerem a kö-
rülményeiket, hátterüket, ko-
rábbi betegségeiket. Ezért 
nem is szeretem, ha ismeret-
lenül esik be valaki a rende-
lésre, és kéri az antibiotiku-
mot.

– Évtizedek óta él Érden, 
előtte Mosdóson, a tüdő-
gyógyintézet gyermekosztá-
lyán dolgozott, közvetlenül 
az egyetem befejezése után. 
Itt milyen tapasztalatokat 
szerzett?

– Már az egyetemi tüdő-
gyógyászati gyakorlatot is itt 
töltöttem, igaz, ez csupán né-
hány nap volt. Nagyon meg-
szerettem a kollégákat és az 
intézményvezető főorvost, 
aki nemcsak fantasztikusan 
nagy tudású ember volt, ha-
nem a gyerekeket is nagyon 
szerette: minden kórterem-
ben mesével, mondókával kö-
szöntötte a gyerekeket, és 

tréfált velük. Az egyetem 
után megkerestem őket, hogy 
van-e szabad helyük. Öt évet 
töltöttem náluk, és részt vet-
tem a kutatómunkában is, a 
különböző allergiavizsgála-
tok, gyógykezelések terüle-
tén. A szakmai tapasztalat 
mellett megtanultam bánni 
az elesett, beteg gyermekek-
kel – szintén a főorvos úr ja-
vaslatai szerint, aki a legyen-
gült apróságoknak húslevest 
főzetett a konyhán, és azt 
ajánlotta, hogy mielőtt infú-
ziót kötnénk be, próbáljuk a 
gyerekeket cseppentővel itat-
ni, hátha nem lesz szükség a 
szúrásra. Ezeket most is tu-
dom alkalmazni, persze csak 
akkor, ha együtt tudok mű-
ködni a szülőkkel.

– Hogy került Érdre?

– Bármilyen jól telt ez az öt 
év, nagyon magányos voltam 
Mosdóson, váltani szerettem 
volna, miután letettem a 
gyermekgyógyász szakvizs-
gát. Volt egy barátnőm, még a 
református kollégiumból, aki 
Érden élt, és ismerte dr. 
Dizseri Tamást, a szakorvosi 
rendelő akkori gyermek-
gyógyász csoportvezető főor-
vosát. Megkérdezte, nincs-e 
üres gyermekorvosi állás – 

és volt. A főorvos úr pont ak-
kor szervezte a körzeti ellá-
tást, szükség volt gyermekor-
vosokra. Kaptam egy negy-
ven négyzetméteres szolgá-
lati lakást a lakótelepen, 
másfél-két év múlva megis-
merkedtem a férjemmel, és 
jött a három gyerek. Nem volt 
könnyű időszak az életem-
ben, rengeteget dolgoztam, 
volt, hogy este nyolc után ér-
tem haza. A gyerekek mai 
napig emlegetik.

– Milyen érzés egy gyer-
mekorvosnak a saját cseme-
téjét kezelnie?

– Olyankor én is csak aggó-
dó anya voltam… Egy-egy 
kisebb megfázáson kívül so-
sem mertem kezelni őket. 
Szerencsére nem voltak bete-
gesek, de nem felejtem el, 
amikor egyszer én adtam be 
Balázs fiamnak a legutolsó 
védőoltását, és három hatal-
mas pukli lett a helyén. Soha, 
se előtte, se utána nem for-
dult elő hasonló. Szerencsére 
ő erre nem emlékszik, még 
nagyon pici volt. Édesanyám-
nak huszonhárom unokája 
van, többüket kezelem alka-
lomadtán, most már bátrab-
ban és nagyobb tapasztalat-
tal, mint annak idején a gye-
rekeimet.

– Harmincegy éve rendel 
Érden. Sosem akart váltani?

– Nem volt könnyű a három 
gyerekkel a negyven négy-
zetméteren, és bizony meg-
fordult a fejemben, hogy visz-
szamegyünk Mosdósra, hi-
szen a tüdőgyógyintézet a 
gyönyörű Pal la vi ci ni-kas-
tély ban működött, amelynek 

szolgálati lakásaiban sok 
nagyobb or vos csa lád élt. De 
a férjem nagyon kötődött 
Érdhez, így aztán marad-
tunk, a férjem pici, másfél 
szobás családi házát bővítet-
tük. A munkámat, a betegek-
kel való foglalkozást sosem 
akartam másra – például ku-
tatómunkára – cserélni. Ne-
kem a betegekkel, a csalá-
dokkal való kapcsolat, az, 
hogy ismerjem őket, gondju-
kat-bajukat, kiemelten fon-
tos. A szülők így átélhetik, 
hogy van, aki meghallgatja 
őket, figyel a problémáikra. 
Manapság, ebben a rohanó 
világban nincs idő a beszél-
getésre. Itt, a rendelőben 
sincs ez másképp, de én rend-
szeresen kijárok a családok-
hoz, bármilyen fárasztó, és 
így van mód egy kis beszélge-
tésre is.

– Éjszaka is hívják, hogy 
doktornő, gond van?

– Régebben igen. Most, 
hogy hatvan fölött vagyok, 
már nem tudom vállalni az 
éjszakai segítségnyújtást. 
Ha nem pihenem ki maga-
mat, az a másnapi munka ro-

vására megy. Mindenkinek 
elmondom: ha nagy a gond, 
életveszély van, azonnal hív-
ják a mentőket. Sok gond, baj 
van a magyar egészségügy-
ben, de az akut gyermek-
gyógyászati ellátás 99 száza-
lékban működik.

– Tudja, legalább hozzáve-
tőlegesen, hány gyermeket 
gyógyított eddig?

– Nem tudom. A praxislét-
szám jelenleg 1500 körüli. 
Nagyon sok helyettesítést is 
vállalok. Szívesen segítek, és 
nem csak a váltótársamnak. 
Nekem is lehet szükségem 
hirtelen helyettesre, és hi-
szem: ahogy én segítek má-
soknak, úgy rajtam is fog-
nak, ha igénylem.

– Szabadságra, pihenésre 
jut azért idő a nyáron?

– Igen, három hétig nem 
dolgozom, de mivel édes-
anyám sajnos kórházba ke-
rült, őt látogatom rendszere-
sen ez idő alatt. Szerencsére 
javul az állapota.

– És mi lesz a hosszabb pi-
henéssel, azaz a nyugdíjjal?

– A könyvelőm szerint leg-
korábban 2018-ban mehet-
nék nyugdíjba, de egyelőre 
nem tervezek ilyesmit. Nem 
érzem még magam annyira 
fáradtnak, még szívesen dol-
gozom. Arról álmodom, hogy 
Balázs fiam folytatja majd a 
praxisomat, de az még közel 
tíz év, és azt nem valószínű, 
hogy ki tudom várni, de amíg 
úgy érzem, hogy helyes dön-
téseket hozok a betegeim ér-
dekében, addig maradok.

Beszélgetés dr. Bognár Sára orvossal

Gyógyítani, tettel és szavakkal!
dr. Bognár sára 1980-ban szerezte meg orvosi diplomáját 
a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Öt évig dolgozott a 
Mosdósi Tüdőgyógyintézet Gyermekosztályán. 1985-ben 
került Érdre csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosként. 
Ellátási területe a városközponti lakótelep, illetve Érd-Ófalu. 
Több intézményben is ellát iskolaorvosi feladatokat, és más 
orvosi körzetekben helyettesít. Tagja a Házi Gyermekorvo-
sok Egyesületének és a Magyar Gyermekorvos Társaságnak. 
2016-ban ő vehette át az Érd Egészségügyéért Díjat. Férjé-
vel, három gyermekével Érden él.

Családi kiránduláson. Ha a gye-
rekek betegek voltak, a doktornő 
is csak egy aggódó anya volt…

„Amíg úgy érzem, hogy helyes döntéseket hozok a betegeim érdeké-
ben, addig maradok”
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Megkezdődött a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont mögötti terület, illetve a Polgármesteri Hiva-
tal külső és belső parkolójának rendezése. A mun-
kálatok várhatóan július 22-éig tartanak majd.

Hogy betonnal vagy térkő-
vel burkolják-e le az érdiek 
által parkolónak használt te-
rületet, az a múlt szerdai saj-
tótájékoztatóig még nem dőlt 
el; mint T. Mészáros András 
polgármester elmondta, az 
árkülönbség jelentős, de más 
szempontokat is figyelembe 
vesznek – például azt, hogy a 
térkő könnyen felszedhető, 
pótolható és javítható, illetve 
máshol ismét lerakható.

– Az ingatlan valójában 
nem parkolónak kialakított 

közterület, hanem a város tu-
lajdonában lévő építési telek, 
így ha szilárd burkolattal lát-
juk is el, felfestések nem lesz-
nek, a sérült útszegélyeket 
viszont kijavítjuk – mondta a 
polgármester, hozzátéve: a 
munkálatok mintegy 50 mil-
lió forintba kerülnek majd.

A területen való parkolás 
továbbra is ingyenes lesz, a 
város egyelőre nem tervezi 
parkolóórák kihelyezését. 
Mint T. Mészáros András 
kérdésünkre elmondta, a 

központban nagyon kevés 
szabályosan kialakított par-
kolóhely van. Ha felépül majd 
egy parkolóház, és a Modern 
Városok programjában fog-
lalt fejlesztéseknek köszön-
hetően átalakul Érd belső 
közlekedési hálózata, a vá-
rosnak reagálnia kell a par-
kolási és egyéb igényekre – 
fogalmazott a polgármester.

Ami pedig az utak aszfal-
tozását illeti: azután, hogy a 
Modern Városok programja 
– amely tartalmazza a felszí-
nivíz-elvezetést, a csomó-
pontépítést és a közösségi 
közlekedés fejlesztését – 
megvalósul, a rákövetkező 
ciklusban az utak is meg-
épülhetnek. Ez körülbelül 
30–40 milliárd forintba kerül 
majd – hangzott el a sajtótá-
jékoztatón.

A polgármester elmondta 
azt is, hogy ismét szúnyogot 
gyérítettek Érden, Ófaluban 
és Újfaluban, illetve Újtele-
pen. A kezelt terület 376 
hektár volt alkalmanként. 
Parkvárosban most nem 
gyérítettek, mivel a monito-
rozó cég ezt nem tartotta 
indokoltnak – ott légi gyérí-

tést végeznek majd – jegyez-
te meg a polgármester, aki 
sajtótájékoztatóján kitért a 
Szurkolj, Érd! programra is: 
az érdiek a főtéren óriáski-
vetítőn nézhették a Portugá-
lia, illetve a Belgium elleni 
Eb-mérkőzést. A városveze-
tő köszönetet mondott az if-
júsági önkormányzatnak az 
ötletért, a művelődési köz-
pontnak és a polgármesteri 
hivatal munkatársainak a 
megvalósításért, az érdiek-
nek a szurkolásért, a futbal-
listáknak pedig az élmé-
nyért.

– Körülbelül 1500 ember 
szurkolt és érezte jól magát. 
Amennyiben ilyen, az ország 

és a város számára fontos 
sport- és egyéb események 
történnek, lehetséges, hogy 
máskor is tartunk hasonló 
rendezvényt a főtéren – tette 
hozzá a polgármester, aki új-
ságírói kérdésre elmondta: a 
LED-fal bérlése nem olcsó 
mulatság, a két alkalom kö-
rülbelül 3 millió forintba ke-
rült.

– Azt kellene megvizsgál-
ni, érdemes-e az Érd Aréná-
ban elhelyezni egy ilyen esz-
közt, hiszen ott ősztől tava-
szig meglenne a közönsége, 
ám nyaranként a szabadtéri 
használat volna kedvezőbb – 
tette hozzá a polgármester.

n ÁdÁM KaTalIN

A benyújtott javaslatok alapján öt érdikummal 
gyarapodott városunk, így már 45-re emelkedett 
a gondos megőrzésre javasolt helyi értékeink 
száma. Az újonnan felvett alkotóknak, valamint 
a javaslattevőknek és értékőröknek a közgyűlés 
júniusi ülésén adták át az okleveleket.

Az Országgyűlésben négy 
évvel ezelőtt fogadták el a 
nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló tör-
vényt. Ennek megfelelve 
2013-ban városunkban is 
megalakult a Települési Ér-
téktár Bizottság, amely be-
gyűjti és elbírálja a beérkező 
javaslatokat. Bárki élhet ez-
zel a lehetőséggel, sőt a bi-
zottság tagjai, valamint a 
munkáját seg ítő Érdi 
Hungarikum klub is rendsze-
resen felhívja a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy bátran 
járuljanak hozzá a Települési 
Értéktár bővítéséhez! Ez a 
gyűjtemény jelenleg 45, fő-
ként az alkotótevékenység-
hez kapcsolódó, valamint a 

termelési kultúrához, tudo-
mányokhoz, hagyományok-
hoz, az érdi tájhoz és épített 
környezetéhez fűződő érté-
keket foglal magában.

Legutóbb öt új ér di kum-
mal, köztük három alkotó 
munkásságával, valamint a 
természeti és épített környe-
zetet képviselő értékekkel 
gazdagodott az érdi értéktár. 
Az okleveleket és megbízóle-
veleket Hudák Mihály, a bi-
zottság elnöke és T. Mészá
ros András polgármester 
adta át.

Érdikum oklevelet kapott 
Madarász Katalin népdal- és 
nótaénekes, akinek előadó-
művészi tevékenysége a kul-
turális örökség kategóriába 

került felvételre. Másfél évti-
zede él városunkban, azóta 
rendszeresen részt vesz Érd 
kulturális életében. Példaér-
tékű emberi és szakmai élet-
útja, az egyetemes magyar 
kultúrához való viszonya.

Ugyancsak előadóművészi 
tevékenységéért részesült 
Érdikum oklevében Szigeti 
Eszter és Varga Zoltán. A 
páros hosszú évek óta sze-
replője a város kulturális 
rendezvényeinek, amelyeken 
saját megzenésítésű verseket 

is előadnak. A közelmúltban 
Bíró András költeményei ih-
lették meg őket, amelyekből 
egy lemezfelvétel is készült.

A kulturális örökség kate-
góriába került felvételre Sza
bó Sz. Szilárd grafikai gyűj-
teménye. Az alkotó kizárólag 
érdi témájú munkáiból indí-
totta el az Érdi Rajzok blogot.

Az érdi Fundoklia völgy is 
most került az érdi értéktár 
természeti környezetbe so-
rolt értékei közé. A bizottság 
egyben kezdeményezi e jelen-

tős régészeti, földtani és ter-
mészeti értékekkel bíró 
völgyalakulat felvételét a 
hungarikumok közé. Ebből 
az alkalomból oklevéllel kö-
szönték meg Kállayné 
Szerényi Júliának a termé-
szeti érték feltárásában, ku-
tatásában és megóvásában 
végzett munkáját.

Végül az épített környezet 
kategóriába került felvételre 
a Kinga utcai kőkereszt. Az 
eredetileg kőkereszt, kút és 
harangláb együttesét a tele-
pülés közössége még az 1838-
as jeges árvíz után készíttet-
te. Oklevéllel ismerték el 
Tarnay Tündének az orszá-
gos műemléki védettség alatt 
álló kőkereszt megóvásában 
végzett munkáját, valamint 
oklevelet vett át Kávránné 
Szedmák Ilona és Kotroczó
né Klopfer Teréz értékgyűjtő 
munkájáért, s rajtuk kívül 
értékőri tevékenységgel bíz-
ták meg Daróci Lajosnét és 
dr. Szerényi Gábort is.

n BÁlINT EdIT

A város támogatásának köszönhetően ingye-
nessé váltak egyes ajánlott védőoltások, a 
gyermek életkorától és a szülők jövedelmétől 
függetlenül.

A védőoltásokhoz nyújtott 
települési támogatást fél éve 
vezette be az érdi önkor-
mányzat. Mivel a jövedelmi és 
életkori megkötések miatt az 
igénylők száma jelentősen el-
maradt a tervezettől, e korlá-
tokat a közgyűlés július 1-jei 
hatállyal eltörölte.

Mint dr. Veres Judittól (Fi-
desz–KDNP), a szociális és 
egészségügyi bizottság elnö-
kétől értesültünk, a rendelet 
a fertőző agyhártyagyulla-
dás, illetve a bárányhimlő el-
leni védőoltásokra terjed ki, 
korcsoporttól, jövedelemha-

tártól és a vakcina fajtájától, 
árától függetlenül. 

– A vakcinát a gyermekor-
vos írja fel és adja be, és a 
szülő váltja ki a gyógyszer-
tárban, az árát pedig az ön-
kormányzat a leadott blokk 
ellenében, az oltás beadása 
után megtéríti. Mivel ezek a 
vakcinák akár több mint tíz-
ezer forintba is kerülhetnek, 
a szülők jelentős összegeket 
megtakaríthatnak – hangsú-
lyozta a gyermekorvos, hoz-
zátéve: az önkormányzat tá-
mogatja a fiúk HPV elleni 
védőoltását is, ez azonban 
továbbra is jövedelemhez és 
életkorhoz kötött. A követke-

ző fél év tapasztalatai, illetve 
a fennmaradó keret nagysá-
ga alapján dönti majd el a 
közgyűlés, hogy ebben az 
esetben is eltöröljék-e a jöve-
delmi, életkori kritériumo-
kat.

– A fertőző agyhártyagyul-
ladás és a bárányhimlő elleni 
védőoltásokat a veszélyezte-
tett gyermekeknek minden-
képpen ajánljuk: közéjük tar-
toznak a két év alattiak, vala-
mint a közösségbe járó, kró-
nikus megbetegedésben 
szenvedő vagy rossz szociá-
lis körülmények közt élő gye-

rekek. Érdemes megemlíteni, 
hogy influenzajárvány idején 
megnő a fertőző agyhártya-
gyulladásos megbetegedé-
sek száma, mert ebben az 
időben sérülhet a vírusfertő-
zésen átesett gyerekek im-
munrendszere – tette hozzá a 
doktornő, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: ezek a védő-
oltások körülbelül tíz évre 
adnak védettséget.

– Az ajánlott védőoltások a 
kötelezőkkel együtt vagy 
négy hét eltéréssel adhatók 
be – zárta szavait a bizottsági 
elnök, aki egyben az érdi oltó-
központ vezetője.

n Á. K.

A parkolás továbbra is ingyenes lesz

Átalakul a városközpont

T. Mészáros András kitért a közelmúlt politikai eseményeire 
is. Mint mondta, a britek többsége azért voksolt az EU-ból 
való kilépésre, mert nem értenek egyet az unió bevándor-
láspolitikájával.
– A magyar kormány politikája nagyon egyértelmű ebben a 
kérdésben: a politikai menekültek a megfelelő adminisztrá-
ciós eljárás után befogadhatók, de gazdasági menekültekre 
nincs szükség – mondta a polgármester, hozzátéve: a bete-
lepítési kvóta elleni népszavazás nagyon fontos lesz a ma-
gyar nemzet szempontjából.

A polgármester köszönetet mondott az ifjúsági önkormányzatnak a 
Szurkolj, Érd! program ötletéért

Vegyük észre és óvjuk meg saját értékeinket!

Új érdikumok kerültek városunk értéktárába 

Az újonnan felvett alkotóknak, a javaslattevőknek és az értékőrök-
nek a közgyűlés júniusi ülésén adták át az okleveleket

Ingyenes védőoltások

A fertőző agyhártyagyulladást egy Neisseria meningitidis 
nevű baktérium okozza. Ha megbetegszik a gyermek, na-
gyon gyorsan kell cselekedni, sok a szövődmény és igen 
magas a halálozási arány. A fertőzés főleg a közösségbe 
járó kisgyermekeket, a serdülőket és a fiatal felnőtteket 
érintheti. A bárányhimlő Magyarországon a leggyakoribb 
fertőző betegség, amit a Varicella zoster vírus okoz. Egy-
két százalékban súlyos szövődményekkel járhat, ami kór-
házi ápolást igényel. A betegség felnőtt korban igen kel-
lemetlen, a magzatra pedig súlyos veszélyt jelent, ha az 
édesanya még nem esett át e megbetegedésen. A HPV 
vírusfertőzés a becslések szerint a harmadik leggyakoribb 
nemi betegség, de előidézője lehet többfajta rosszindula-
tú daganatos megbetegedésnek is.

A vakcina árát az önkormányzat a leadott blokk ellenében, az ol-
tás beadása után megtéríti  Forrás: ÉrdMost.hu

Temetői behajtás
Míg korábban engedélyez-

ték a gépkocsival történő behaj-
tást az érdi köztemetőbe, július 
1-jétől már jelentősen korlátoz-
ták a temetőn belüli autós for-
galmat. A város közgyűlése 
ugyanis legutóbbi ülésén elfo-
gadta a köztemetőről és a te-
metkezés rendjéről szóló koráb-
bi rendeletének módosítását. 
Ennek megfelelően, gyakorlati-
lag tilos behajtani az Ercsi úti te-
metőbe. Az eddigi szabály mó-
dosítását a köztemető üzemel-
tetője, az ÉKFI javasolta, mivel a 
behajtás általános engedélye-
zése óta túlságosan megnöve-
kedett a temetőn belüli forga-
lom és ez gyakran akadályozta a 
temetkezési szolgáltatók jármű-
veit a munkavégzésben. Emel-
lett az egyirányú forgalom és a 
temetőn belüli parkolás is gon-
dot okozott az autósoknak. 
Mostantól kizárólag a mozgás-
korlátozott-igazolvánnyal ren-
delkező személyeket szállító 
gépjárműveknek engedélyezik 
a forgalmat a temető területén. 
Ezenkívül legfeljebb a súlyos 
beteget vagy járóképtelen sze-
mélyt szállító járművek kaphat-
nak még engedélyt a behajtás-

ra. Az új szabályozás természe-
tesen nem vonatkozik a temet-
kezési tevékenységhez kapcso-
lódó járművekre.

Szociális  
támogatások

Néhány ponton módosításra 
került az önkormányzat szociá-
lis ellátásokról szóló rendelete. A 
támogatások igazságosabb fel-
osztása érdekében megváltoz-
tak egyes ellátásokra a jogosult-
sági feltételek vagy emelkedett 
a támogatások összege. A mó-
dosítások alapvetően pozitívan 
érintik a rászorulókat. Az ápolási 
díjban részesülő aktív korúak-
nak folyósított ellátás az ápolt 
halálának időpontját követő 
második hónap végén szűnik 
meg. Ez segítséget jelenthet az 
ápolási díjban részesülőknek, 
mert nem maradnak azonnal 
ellátás nélkül. Változott a gyer-
mekek védőoltásával kapcsola-
tos támogatás szabálya is. A jö-
vőben már nem veszik figye-
lembe sem az életkori korlátot, 
sem pedig a szülőkre vonatkozó 
jövedelemhatárt, ha az agyhár-
tyagyulladás vagy a bárányhim-
lő elleni védőoltáshoz igénylik a 

szociális támogatást. Továbbá a 
rendelet módosítása enyhített 
az egyedülálló személyek tüze-
lőtámogatási jogosultságán is. 
Ők a jövőben akkor vehetik 
igénybe ezt a segítséget, ha a 
jövedelmük nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 300 százalé-
kát, azaz a 85 500 forintot. A hul-
ladékszállításért pedig már 80 
éves kortól jár a díjkedvezmény, 
azaz ingyen vehetik igénybe ezt 
a szolgáltatást.

Parlagfűbírság
Eddig csupán figyelmeztet-

ték azokat, akiknek a portáján 
vagy az előtt parlagfüvet talál-
tak. Július 1-je után azonban 
már határozottabban kell eljár-
niuk a közterület-felügyelet 
munkatársainak. A nyár máso-
dik hónapja ugyanis már a bün-
tetés jegyében telik, ekkortól 
nem lehet toleranciát alkalmaz-
ni, hanem bírságot kell kiszabni 
a parlagfűvel fertőzött területek 
tulajdonosaira. A helyszíni bír-
ság 50 ezer forintot jelent, ha vi-
szont egy szemle keretében ve-
szik észre és hivatalból kell felje-
lentést tenniük, a közigazgatási 
bírság elérheti a 150 ezer forin-
tot is.

Röviden

Ennek érdekében a városban a
nyár folyamán bevezetésre kerül
egy „Érd Városkártya”, amely kü-
lönféle kedvezmények igénybevé-
telét teszi lehetővé kereskedőknél,
szolgáltatóknál. A Városkártyát
üzemeltető Go!Store hozzájárul-
hat a fent megfogalmazott célok
eléréséhez, ezért a cég munkatár-
sai folyamatosan látogatják a he-
lyi vállalkozókat, hogy megismer-
tessék velük a kereskedelemélén-
kítő rendszerműködését éselőnye-
it. Az információátadás egyik kö-
vetkező állomásaként 2016. július
7-én a Polgárok Házában 14.00 és
18.30 órakor információs rendez-
vényt tart az önkormányzat és a
Go!Store vezetősége az érdi keres-
kedők és szolgáltatók részére.
A Városkártyákat az önkor-

mányzat térítésmentesen eljuttat-
ja minden érdi háztartásba. A vá-

sárlók a kártyával vagy a mobilte-
lefonos applikációval az összes el-
fogadóhelyen pénzvisszatérítést
kapnak vásárlásaik után. Ezt a
pénzvisszatérítést, amelyet a vá-
sárláskor aGo!Store rendszere au-
tomatikusan jóváír a vevőnek,
minden Go!Store elfogadóhelyen
fel lehet használni szerte az or-
szágban. Ezáltal egy új, digitális
pénztárca kerül önökhöz. A visz-
szatérítést nyújtó elfogadóhelyek
száma Érden is folyamatosan sza-
porodik.
A Városkártya beindításával

kapcsolatosan az Érdi Újság ha-
sábjain folyamatosan értesülhet-
nek a legújabb fejleményekről, a
Városkártya működéséről, elő-
nyeiről. Kérjük, kísérjék figyelem-
mel cikksorozatunkat.

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

ÉrdMegyei JogúVárosÖnkormányzata aktívan
hozzá kíván járulni az érdi kis- és középvállalkozói
szektor kereskedőinek és szolgáltatóinak
hatékonyabbműködéséhez, fejlődéséhez és az
érdi lakosok életminőségének javulásához.

37
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Mesehallgatásra kuporodtak a szőnyegre a nebu-
lók. Kíváncsian várták, vajon milyen történetekkel 
érkezett hozzájuk az idén Kóka Rozália, aki nem-
csak számos könyv írója, hanem kiváló mese-
mondó is. A múlt héten a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola kis színjátszóit látogatta meg.

A mese táplálja az elmét és 
a lelket is, fejleszti a gyerme-
kek képzelőerejét, gazdagítja 
a szókincsüket, sőt, nemzeti 
identitásukat is észrevétlenül 
erősíti. Bár nem mondjuk ki, 
hogy ezt vagy azt így gondol-
ja a magyar ember, a mese 
mégis ad egy modellt. Példát 
mutat abban, hogyan kell 
tisztelni, megszólítani, segí-
teni az időseket. Rávilágít, 
miként illik viselkedni a paj-
tásokkal, hogyan lehet hős-
tetteket megvalósítani, s ho-
gyan kell a vereséget vagy a 
győzelmet viselni. Ezért oly 
csodálatosak a mesék! – fo-
galmazott Kóka Rozália me-
segyűjtő néprajzkutató, a 
népművészet mestere. La-
punknak nyilatkozva elárul-
ta még, hogy jelenleg a Gyi-

mes-völgyi gyűjtésekből írja 
legújabb mesekönyvét. Így a 
színjátszótáborban az új me-
sék ősbemutatóját élvezhet-
ték a nebulók, hiszen ezek a 
történetek eddig még nem 
kerültek nyilvánosság elé. A 
Kőrösi iskolával már régóta 
közös műhelymunkát folytat-
nak, együttműködésüknek 
köszönhető a hagyományos 
Katyika meg Matyika mese-
mondóverseny szervezése is. 
Idén egy tanulságos tündér-
mesét és a „tréfás” farkas tör-
ténetét hozta el a táborozó 
apróságoknak.

Az intézményben Nagyné 
Balázs Gabriella drámape-
dagógus vezetésével, június 
utolsó hetében nyitotta meg 
kapuit a hagyományos szín-
játszótábor. Célja – a diákok 

nyári felügyelete és szórakoz-
tatása mellett – a közösség-
formálás, a személyiségfej-
lesztés és nem utolsósorban 
az anyanyelvi nevelés. Mind-
ezt érdekes fejlesztő játékok-
kal, sok-sok mesével és kü-
lönféle kreatív foglalkozások-
kal sikerül megvalósítani – 
mutatott rá a táborvezető, 
hozzátéve: a legfontosabb 
azonban a közösségépítés, hi-
szen különféle korosztályból, 
a 6 évestől 12 évesig érkeztek 
a gyerekek. Már reggeltől 
rengeteg közös játék és kéz-
műves foglalkozás várt rájuk, 
majd a drámapedagógus a 
csendespihenő alatt minden-

nap mesét mondott a csapat-
nak. A korábbi évekhez ha-
sonlóan, idén is begyakorol-
tak egy mesejelenetet, amit a 
szülőknek mutattak be a tá-
bor utolsó napján. Ezúttal a 
Csizmás kandúr került szín-
padra, mert ebben mindenki 
egy-egy állat szerepébe búj-
hatott.

– Fontos, hogy az aprósá-
gok személyes kapcsolatba 
kerüljenek a mesék világával 
és beleéljék magukat egy-egy 
mesehős szerepébe – emelte 
ki Nagyné Balázs Gabriella. 
Páran már nem először vettek 
részt az egyhetes nyári fog-
lalkozásokon. Tóth Csenge 

például harmadszor élvez-
hette a színjátszótábor prog-
ramjait. Azt mondta, szóra-
koztatónak tartja, mert min-
den évben változatos, sok új-
donság is várja. Idén nagy él-
vezettel építették az iskolapa-
dok alatti kis kuckókat, ame-
lyeket „bunkinak” neveztek 
el. A csendespihenőn ide búj-
tak el, amíg Gabi néni mesét 
olvasott. Király Lilána pedig 
a kézműves foglalkozásokon 
elkészített, szép tárgyaknak 
örült. A Csizmás kandúr be-
mutatójára is izgatottan ké-
szült, amit végül nagy siker-
rel adtak elő a szülőknek a 
zárónapon.  n B. ÁBRaHÁM

Tűzzománc technikával 
készült alkotásokból nyílik 
kiállítás szombaton Száz-
halombattán. Radóczy 
Mária alkotásai két hétig 
lesznek láthatók a szom-
szédos település Szent Ist-
ván-templomában.

Radóczy Máriának egy 
gyermekkori kéztörése mi-
att javasolt „rajzoltatást” 
az orvos. Mivel kötelező 
feladat volt, büntetésként 
élte meg a napi kétórás raj-
zolgatást. Mégsem lehetett 
hiába, mert amikor Nagy-
kőrösre került középisko-
lába, a „kulcslyukon ke-
resztül” tanulta meg a bati-
kolás technikáját, mivel 
csak a nagyobb diákok 
mehettek erre a szakkörre.

Tanárképző főiskolát 
végzett Szegeden, közben 
számos kiállítása volt sa-
ját, batikolt képeiből. Gyá-
lon kezdett tanítani, majd 
egy idő után Százhalom-
battára került. Ebben az 
időszakban már több mint 
negyven magyar városban 
volt kiállítása.

A Zebegényi Szabadis-
kolában figyelt fel egy tűz-
zománc ékszereket és 

apró tárgyakat készítő há-
zaspárra. Olyannyira fel-
keltette az érdeklődését 
ennek a technikának a va-
rázslata – főként az, aho-

gyan a forró tűzből kike-
rülő tárgyakon lassanként 
„előbújnak” a színek –, 
hogy ott ragadt mellettük. 
Kátai Mihály volt a példa-
képe. Nehezen összeku-
porgatott pénzéből megvá-
sárolta egyik alkotását és 
azzal a konok elszántság-
gal kezdte el tanulmá-

nyozni, hogy túl kell szár-
nyalnia.

Radóczy Mária egyrészt 
élettapasztalatból meríti a 
témáit, de gyakran megih-
leti őt a művészettörténet 
is. Ilyenek például a gótika 
és a reneszánsz szépségeit 
ábrázoló tűzzománcai. 
Máskor saját kíváncsisága 
hajtja. A gyönyörű, aprócs-
ka indiai miniatúrák is 
megragadták a képzeletét. 
Budapesti art deco házuk-
ban férje egy saját galériát 
alakított ki számára. 1997-
ben nyílt meg a Radóczy 
Mária Galéria, mely tűzzo-
mánc képeinek állandó ki-
állító helyszíne lett, de itt 
adott otthont tizenhét ta-
nítványa tárlatainak is.

A hétvégén, július 9-én 
egykori lakhelyén, Százha-
lombattán, a Szent István-
templomban nyílik meg 
tűzzománc képeiből össze-
állított kiállítása, amelyet 
Németh Nóra nyit meg 18 
órakor. A bemutató az el-
telt 40 év alkotásaiból válo-
gat. A tárlat más napokon 
a misék előtt tekinthető 
meg, július 23-ig.

n BE

Ismét egy izgalmas gyűjteményes kötete jelent 
meg dr. Urbán László irodalomtörténésznek. Az 
Országos Széchenyi Könyvtárban június 30-án 
mutatták be az Eszmélj, Ábel! című könyvet, 
amely Tamási Áron eddig fel nem fedezett, 
kiadatlan műveit tartalmazza.

Aki ismeri dr. Urbán 
Lászlót, tudja róla, hogy ő 
egy igazi irodalmi búvár. 
Régi napi- és hetilapokat, 
folyóiratokat, időszaki ki-
adványokat és naptárakat 
böngész a könyvtárakban 
azzal a céllal, hogy felku-
tassa bennük azokat az iro-
dalmi műveket, amelyek je-
les költőink, íróink eddig 
összegyűjtött életművéből 
kimaradtak.

Annak dacára, hogy Ara-
nyos tekergők címmel már 
korábban is megjelent egy 
ilyen anyagot bemutató Ta-
mási Áron-kötete, az utóbbi 
kutatásai során még újabb 
hetven, fel nem fedezett írá-
sára bukkant. Ezeket tar-
talmazza az irodalomtörté-
nész legutóbbi gyűjteménye.

Tamási Áron az erdélyi 
irodalom ikonikus alakja. 
Ábel trilógiáját harminc 
nyelvre lefordították, s ha 
az erdélyi irodalom szóba 
kerül, a legtöbb embernek 
elsőként Tamási Áron jut 
eszébe. Főként a regényeit 
kedvelik, de kisprózai mun-
káit, elbeszéléseit is szíve-
sen olvassák. Roppant ked-
ves, szórakoztató és szelle-
mes székely történeteket 
mesél el, amelyekben ben-
ne van az erdélyi sors, a 
küzdelem és a kitartás a 
magyarság megmaradásá-
ért, s az is, hogy az eszünk-
kel győzzük le az erőseb-
bet.

Az Eszmélj, Áron! című 
könyv a Helikon Kiadó gon-
dozásában került a köny-

vesboltokba. Az elbeszélé-
sek, publicisztikák és nyi-
latkozatok mellett – koránt-
sem jellemző módon – a 
könyv legizgalmasabb ré-
sze a függelék. Ebből kide-
rül, hogy Tamási hírneves 
regényhőse, Ábel, élő alak 
volt, Ladó Lajosnak, 
az erdélyiek Ladó 
Lajinak hívták. Ez a 
kisfiú valóban a he-
gyekben élt, rendkí-
vül talpraesett, jó be-
szédű, csavaros eszű 
pásztorgyerek volt, 
éppen olyan, ami-
lyennek az Ábel triló-
giából megismerhet-
tük. Ám arról nem 
tud a magyar közön-
ség, hogy miután ez a 
fiatalember egy kis 
időre reflektorfénybe 
került, ez olyannyira 
megszédítette őt, 
hogy azzal támadta 
Tamási Áront, az 
Ábel trilógiát valójá-
ban ő „írta”. Pedig jó-
formán írástudatlan 
volt!

Érdekes életutat járt be: 
lapot alapított, naplót írt, 
majd pénzt kezdett gyűjteni 
az erdélyieknek, s végül 
börtönben kötött ki. Ladó 
Laji történetét Dsida Jenő 
írta meg, így került a kötet-
be – tudtuk meg a könyv 

szerzőjétől, Urbán László-
tól, aki elárulta: rengeteg 
munka áll egy-egy ilyen 
könyv megjelenése mögött. 
Mindenekelőtt ismernie kell 
az író kötetben megjelent 
műveit, hiszen olyan írások 
után kutat, amelyek eddig 
elkerülték a szerkesztők és 
a kiadók figyelmét. Igaz, ma 
már számítógépes rend-
szerrel könnyebb dolga van, 
mint korábban, de hibák így 
is előfordulhatnak. Összes-

ségében ugyan csak-
nem ötven újságból 
gyűjtötte a Tamási-
kötetbe került íráso-
kat, de legalább 
négyszázat át kellett 
olvasnia ahhoz, hogy 
ezekre a kincsekre 
rátaláljon. Meggyő-
ződése – fűzte hozzá 
Urbán László –, hogy 
a lappangó, fel nem 
fedezett irdalom is 
majdnem akkora ter-
jedelemmel bír, mint 
ami eddig kötetbe ke-
rült. Nem csoda, hogy 
az érdi irodalomtör-
ténész már újabb 
köny vén dolgozik, 
amely hamarosan Er-
délyi csillagok cím-
mel fog megjelenni.

n BÁlINT EdIT

Lappangó irodalom

Ladó Laji a rengetegben
A mese bűvölete a színjátszótáborban

Gyimes-völgyi farkasok és tündérek

Kóka Rozália egy tündérmesét és a „tréfás” farkas történetét hozta el a táborozóknak

Tűzben edzett álmok 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
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Rövidhatáridő, nagy színválaszték
bruttó1257 és1638Ft/m2-től.

Bádogos
munkákhoz sík- és
tekercslemezek.
Kismennyiséget is
kiszolgálunk!

Cserépmintás tetőlemez, trapézlemez
méretre gyártás felár nélkül!

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
46

35

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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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

37
56

87

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

Ahol mindig számíthat ránk:

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

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

Közösen a sajátos nevelési igényű gyerekekért

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

Célunk,
hogy közösségünkben a hasonló helyzetet átélő szülők

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

• és a közösség erejével hatékonyabban érvényesíthessük gyermekeink érdekeit.

Segítsünk egymásnak – segítsünk a gyermekeinknek!

Várjuk szeretettel!

Együtt növünk nagyra

ÉLETFA
CSOPORT

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

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.

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

Nyárderű
A nyárvég biztos jele az, 

amikor megkezdődik a taní-
tás. A diáksereg meghallgat-
ja igazgatójának szavait, 
aztán az iskolacsengő meg-
szólalásával mindenki elfog-
lalja helyét a padokban. Gya-
kori ilyenkor a gyermekek 
közti kérdés: „Hol nyaralta-
tok?” Aztán: „Milyen volt?” A 
tízperces szünetekben pedig 
se vége, se hossza a nyári be-
számolóknak. Nekünk, az 
idősebb korosztály tagjai-
nak furcsa és olykor meg-
hökkentő hallani: a Földgo-
lyó melyik részén töltötte 
nyári vakációját a fiatalok 
egy része? Ismerőseim köré-
ből találkoztam olyanokkal, 
akik Európán kívül, az USA-
ban vagy Kanadában, sőt 
Argentínában, Venezuelá-
ban töltötték a nyarat.

Néhány ilyen helyszínnel 
akaratlanul is találkoztam. 
Egy ismerősömmel kellett 
feltétlenül beszélnem, és fel-
hívtam a mobilján. Üdvözlés, 
bemutatkozás után föltéve 
néki a kérdést, válasz he-
lyett könyörgőre fogta: „majd 
odahaza megbeszéljük. Most 
a spanyol tengerparton üdü-
lök a családdal, éppen ké-
szülök a vízbe, tehát be is 
kell fejeznem…” Nos, gondol-
tam, így jár az, aki ilyenkor 
elfelejti lezárni a mobilját. 
Akad persze, aki akarattal 
hagyta nyitva. Egy téma 
tisztázására hívtam úgy két 
hete ismerősömet. Harsány 
hangon, derűs örömmel fo-
gadta jelentkezésem. „De jó, 
hogy hívsz! A múlt héten még 
Ankarában időztem, s most 
itt vagyok Rodostóban. Kép-
zeld, rád gondoltam, mert te 
évekkel ezelőtt jártál itt, és 
bele akartad mártani az uj-
jadat a Márvány-tenger vizé-
be, de a bűzhödt szennyező-
dés miatt ez nem sikerült. 
Képzeld, éppen tegnap tisz-
tították meg ezt a partsza-
kaszt. Az ám, te honnan 
hívsz most?” Bevallottam 
neki, Érdről, családi házam 
kertjéből. „Kár, nagy kár, 
mert ha itt lennél, most ve-
lem együtt élvezhetnéd azt a 
tengert, ahol Mikes Kelemen 
gyakorta megmártózott, és 
nagy fejedelmünk, II. Rákó-
czi Ferenc is igénybe vette, 
és…”

Gondolhatják, lemerült a 
mobiltelefonom. Rákapcsol-

tam hát a töltőre, aztán oda-
ültem szövegszerkesztőm 
elé. Akár vezényszóra – írást 
abbahagyni! –, megszólalt a 
vonaltelefonom. Ismerős há-
zaspár jelentkezett. Nemré-
giben érkeztek Horvátor-
szágból, ahol két hetet töltöt-
tek. Mikor lenne alkalmas 
ellátogatni hozzánk? A két 
asszony megbeszélte, aztán 
rövidesen találkoztunk. Fe-
leségemmel – meséltem – 
többször bejártuk nagyobb 
városait, lakva szállodák-
ban és civileknél, csodálva a 
Balkán természeti kincseit, 
műemlékeit, élvezve a tenger 
szépségeit és vizét. Régi 
mondás: bárhová megy az 
ember a világban, mindenütt 
találkozik magyarokkal. De 
hogy Mostarban? Képzeljé-
tek, miután megcsodáltuk a 
több száz éves kőhidat, majd 
átmenve rajta, a zöldség-, 
gyümölcspiacon találtuk 
magunkat. Magyar nyelven 
szakadt ki belőlem ez a mon-
dat: – Nézd, ilyen nagy sze-
mű vörös szőlőnk nekünk is 
terem odahaza Érden! Mire 
a meglett korú árus: – Ilyen 
aztán nem! Ez a fajta csak 
nálunk terem! – Ránevet-
tem, és kértem egy kilót. – 
Fogyasszák egészséggel – 
szólt szép magyarsággal, és 
hunyorított hozzá. Hanem 
mi hog ya n já r tun k 
Dubrovnikban! – vette át a 
szót a férj. – Egyik nap már 
kora reggel elindultunk. 
Majdnem dél volt, mikor az 
óvárosba értünk és én padot 
kerestem. De pad sehol. A fő-
utcára belépve látom, egy 
templom lépcsősora kínált 
pihenőhelyet. – Vegyél elő 
tiszta zsebkendőt, terítsed 
le, és ülj rá – szólt feleségem, 
ő pedig elment azzal, ha vég-
zett a vásárlásokkal, értem 
jön, el ne mozduljak. Leültem 
az árnyékba, és karimás 
sapkámat letéve fölfelé fordí-
tottam, hogy a napsugarak 
felszippantsák belsejéből a 
nedvességet. Kisvártatva 
egy szakállas turista a ve-
lem ellentétes oldalon foglalt 
helyet, és szúrós szemekkel 
méregetett.

Ennek oka a harangszó 
zengésével kiderült. A temp-
lomajtó kitárult, és özönlött 
kifelé a buzgó nép. Alig vet-
tem észre, sapkámba papír- 
és fémpénzek kezdtek hulla-
ni. Atyaisten! Koldusnak 
néznek! Túlnan, a „valódi” 

koldus irigykedve nézett 
rám. Szerencsére az utca 
forgatagában megpillantot-
tam feleségem, aki felém tar-
tott. Sapkámból kimarkol-
tam a pénzt, aztán a „hivata-
los” koldus kalapjába nyom-
tam.

– Isten fizesse meg! – re-
begte magyarul.

– Igyál egy nagyot az 
egészségemre, testvér! – ve-
tettem oda. – Hiába – morog-
tam –, az ember bárhová 
megy a világban, magyarok 
mindenütt vannak…

 (2011)

Nyelvrontás
Írásunk címét végtermék-

ként is felfoghatjuk. Okozói 
pedig a nyelvrontók. Talán 
nem tudatosan, nem akarat-
tal teszik. Egyszerű a ma-
gyarázat: annak idején az 
általános iskolai 4. osztályt 
járva nem tanulták meg, 
vagy képtelenek voltak befo-
gadni nyelvünk legfőbb, 
alapvető szabályait. Tudat-
lanságuk többnyire figyel-
metlenség, érdektelenség és 
bizonyos fogalomzavar.

Társukká szegődik a két 
hatalmas információs „óri-
ás” is: a rádió és a televízió. 
Társadalmunk s a köz-
ügyekről vallott nézeteink 
annyira megváltoztak, hogy 
már nyelvtantanárok sem 
kapják fel mindig fejüket, 
amikor a médiában nyilatko-
zó felelős személy nem tudja 
használni, mert összekeveri 
a vonatkozó névmások jelen-
tését. 

Az ember persze termé-
szetesnek venné, hogy egy 
fontos funkciót betöltő vagy 
bárki, aki mikrofont kap a 
kezébe, és képernyő elé en-
gedik, az primitív nyelvhe-
lyességi hibákat ne köves-
sen el. Amikor ezeket hal-
lom: „az emberek, amelyek” 
vagy „azok a vállalatok, 
akik” – szinte fel kellene ki-
áltanom, hogyan lett ebből 
nyilatkozó, hogyan enged-
hették, hogy nyilvánosság 
előtt beszéljen.

Állami beosztását én nem 
vitatom, a szakmáját való-
színűleg jól ismeri, de helye-
sen magyarul beszélni nem 
tud. Ilyenkor próbálom ma-
gam azzal a közmondással 
vigasztalni, miszerint „amit 
Jancsi nem tanult meg, azt 
János sem tudhatja”.

Pedig sok eset ismert, 
hogy aki akadályoztatva volt 
valamikor a tanulásban, az 
később behozhatja a lemara-
dást. Példa erre Veres Péter, 
a néhány elemit járt író, aki-
nek ízes, zamatos szavait 
órákon át örömmel és élve-
zettel hallgathattam annak 
idején, Budán, Ferenc-hegyi 
otthonában. Ő nemcsak a 
magyar, de az európai iro-
dalmat is naprakészen is-
merte. Tisztában volt irá-
nyaival, törekvéseivel. Mind-
emellett magyarul közérthe-
tően és helyesen beszélt, írt. 
Nem ő volt az egyetlen, aki 
idősebb korában alig pár 
osztály elvégzésével a háta 
mögött nekivágott középis-
kolai tanulmányainak és 
egyetemeknek, s a diplomá-
kat nem az Ecserin vásárol-
ta meg dollárokért vagy tört-
aranyért.

Köztudott, hogy a rend-
szerváltás sok újat hozott, és 
több nemszeretem dolgot ve-
tett ki magából, de divatsza-
vakat is meghonosított. Saj-
nos, a nyelvrontást elősegí-
tendő a fent nevezett két 
médiahatalom széles kapu-
kat nyitott, befogadva az 
utca nyelvét. Ez pedig, mint 
tapasztaljuk, olykor színes, 
sokrétű, de a kifejezésmó-
dok minden lépcsőzetét vé-
gigjárja. Köztük van a dagá-
lyosság is. Nem véletlen te-
hát, hogy alig hallani a „há-
rom a magyar” tömör kifeje-
zést: tavaly, idén, jövőre. He-
lyettük azt mondják: az el-
múlt esztendőben, a most fo-
lyó évben, a jövő, az elkövet-
kezendő esztendőben.

Ez még nem lenne nyelv-
rontás, ha a rájuk vonatkozó 
tömör, egyszavas kifejezé-
sek is megjelennének. Még 
akkor is helyesen kellene 
mondanunk, ha idegen nyel-
vet tanulunk, amely hatással 
van beszédünkre. 

A nyelvrontók száműzték 
a miatt, a következtében, 

okán használatát is. Helyük-
re lépett a köszönhetően. 
Kénytelen voltam annak ide-
jén egy tiltakozó levelet me-
neszteni a Magyar Rádió-
nak, amikor ama bizonyos 
gátszakadás következtében 
ezt mondták: „a vörös iszap 
pusztításának köszönhetően 
milliárdos értékek mentek 
tönkre tíz ember halálát kö-
vetelve”. Levélben kértek el-
nézést a félelmetes bakiért.

Gyakran keverik a miatt 
és a végett névutók jelenté-
sét is. Az ember általában 
gyógyulása végett megy az 
orvoshoz, és nem betegsége 
végett. A rendőrség a gyors-
hajtás miatt büntet, és nem a 
gyorshajtás végett. Ha tud-
nák, hogy a végett célt fejez 
ki, a miatt pedig okot, talán 
világosabb lenne a beszéd is.

Sokan nem ismerik az idő-
ben és az idejében közti lé-
nyeges különbséget. Napon-
ta legalább százszor tévesen 
hangzik el mindkettő a mé-
diában. 

Aki idejekorán indul el a 
munkába, az idejében meg is 
érkezik. Akiről viszont azt 
mondják, hogy időben ér oda, 
az a legnagyobb képtelenség, 
mert minden térben és idő-
ben történik. Az időben kife-
jezésnek nincs időhatára. 
Amikor azt hallom, hogy egy 
szakmai csoport tagjai idő-
ben megkapják fizetésüket, 
az az érzésem, hogy egy va-
sat se kapnak, mert az idő-
ben nem jelent semmit. 

Itt jegyzem meg, nyelvünk 
akkor is romlik és szegénye-
dik, amikor egy új szó vagy 
fogalom felbukkanásával 
csak az nyer egyedül létjogo-
sultságot magának. 

Befejezésül csak egy gon-
dolat: nyelvünket akkor 
őrizzük meg tisztán, ha gon-
dolataink is tiszták, rende-
zettek, mivel a megszülető 
gondolat irányítja cseleke-
deteinket. 

 (2014)

Az Elveszettek Szigete 
című Melissa de La Cruz-re-
gény ott kezdődik, ahol a 
klasszikus Disney-mesék 
véget érnek. 

Húsz évvel ezelőtt, a me-
sés történetek boldog befe-
jezésén túl, az Auradoni 
Királyság összes gonoszte-
vőjét az Elveszettek Szige-
tére száműzték. Ez egy sö-
tét és kegyetlen hely, ahol 
nincs varázserő, nincs va-
rázslat, csak színtiszta go-
noszság és kegyetlenkedés. 
Itt él az összes mesebeli 
főgonosz és utódaik is. 
Uralkodójuk pedig nem 
más, mint Demóna, a leg-
megátalkodottabb gonosz-
tevő. De nehogy azt gondol-

juk, hogy a tör-
ténet főszerep-
lői a főgonosz 
szülők lenné-
nek. Nem, 
nem… Őket 
már teljesen 
átlagossá, sőt 
egészen hét-
köznapivá tet-
te a sziget. 
A  főszereplő 
nég y fiatal: 
Szörnyella de Frász fia – 
Carlos, Demóna lánya – 
Mal, a Gonosz Királynő lá-
nya – Evei és Dzsafar fia – 
Jay. Ők négyen elhatároz-
zák, hogy felkutatják a sza-
badulás reményének kul-
csát, amely nem más, mint a 

Sárkányszem, 
Demóna va-
rázsbotja. De 
ezt csak a leg-
okosabb, leggo-
noszabb, leg-
romlottabb go-
nosz találhatja 
meg… Vajon 
melyik gyer-
mek lesz az? 
Vajon a próba-
tételek során 

kiderül-e, hogy jónak lenni 
nem is olyan rossz? Ha a fa 
gonosz, az alma is romlott?

A regény a nagysikerű 
Utódok című Disney-film 
alapján készült. Aki szereti 
a Disney-meséket, ne hagy-
ja ki ezt a könyvet!

Bíró András két, eddig nem publikált írása

Szavak és koldusok
KÖNYV

Melissa de La Cruz: Az Elveszettek Szigete



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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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

ELŐZETES

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016
Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra

Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.
Az időpont- és műsorválto-
zás jogát fenntartjuk!

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

PROGRAM

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás

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

Magyarországi nyaralások
Könyvválogatás

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: zár-
va
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

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

JúLIUS 11., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Tekauer 

Norberttel (kézilabda évértékelő)
19:30  ÉrdTV Retro 1. rész válogatás korábbi 

műsorainkból
20:30  Bibliai Szabadegyetem 90/1. rész
21:30  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:00  Vámos Miklós beszélgető műsora  

9. rész ism. Esterházy Péter
22:55  Mozgás ism. sport magazin
23:25  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
23:55  Híradó

JúLIUS 12., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Sallai 

Lászlóval (katasztrófavédelmi 
tudnivalók a nyárra)

19:30  ÉrdTV Retro 2. rész 
válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat Katona Tamás és Petendi Tamás 
(Double Magic Tom) 2012

21:25  Vámos Miklós beszélgetős műsora 
10. rész Dalos György

22:20  Polgár-társ 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:50  Tea két személyre 66.rész
23:20  Mozgás sportmagazin
23:50  Híradó ism.

JúLIUS 13., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Pintér 

Lajossal (nyári rendőrségi információk)
19:30  ÉrdTV Retro 3. rész 

válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Hideg veríték színes, olasz-francia-
belga akciófilm, R: Terence Young, 1970 

22:05  Vámos Miklós beszélgetős műsora 
10. rész Dalos György

23:00  Fogadóóra ism. 
kérdezzen a polgármestertől

23:30  Polgár-társ 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

  0:00  Híradó ism.

JúLIUS 14., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Simó 

Károllyal (csatornázási aktualitások)
19:30  ÉrdTV Retro 4. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Sztárportré 54. rész
21:00  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat Katona Tamás és Petendi Tamás 
(Double Magic Tom) 2012

21:55  Globo Világjáró 28. rész
22:25  Fény-Kép ism. kulturális magazin
22:55  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25  Tea két személyre 66. rész
23:55  Híradó ism.

JúLIUS 15., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Bogó 

Lászlóval (diósdi fejlesztések, 
programok)

19:30  ÉrdTV Retro 5. rész válogatás korábbi 
műsorainkból

20:30  Tea két személyre 67. rész
21:00  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat ism. Katona Tamás és Petendi 
Tamás (Double Magic Tom) 2012

21:55  Misztikus játék színes, amerikai 
filmdráma, R: Steven Hilliard Stern 
12 éven felülieknek!

23:35  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

0:05  Híradó ism.

JúLIUS 16., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

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

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Tea két személyre 67. rész
21:00  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
21:30  Hideg veríték színes, olasz-francia-

belga akciófilm, R: Terence Young, 1970
23:05  Backstage 6. rész ism. rockmagazin
23:35  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

JúLIUS 17., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 67. rész ism.
20:00  Backstage 7. rész ism. rockmagazin
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21:30  Misztikus játék színes, amerikai 

filmdráma, R: Steven Hilliard Stern 
12 éven felülieknek!

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

23:40  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

a szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

NYÁRI NYITVATARTÁS
Július 1–8-ig, valamint 

augusztus 1–21-ig rövidített 
nyitvatartás, hétfőtől 

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

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

andrásné 06 23 363 036

Nyári ajánlók
Honlapunkon és nyomtatott 
formában is.

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

2030 Érd, Alsó u. 2.

Tel.: 06 23 360 143

E-mail: erdigaleria@gmail.

com

www.erdigaleria.hu

A Galéria vasárnap és hétfő 

kivételével nyitva 10–18 óráig

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.

Kedves olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
könyvtárunkban a nyári 
szünet 2016. augusztus 

8-tól 21-ig tart. Ebben az 
időszakban minden 

részlegünk ZÁRVa lesz. 
Nyitás augusztus 22-én. 

Minden kedves 
olvasónknak kellemes 

pihenést kívánunk! 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.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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.

37
57

53

37
51
56

FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
Programjaink:
07.17.: Szeged - Pompeji kiállítás… és ami mindig kimarad Szegedből
07.20.: Sóskút - Vadregényes sziklák földjén
07.21.: Dunai sétahajózás és a Lajta Monitor hajó megtekintése
07.23.: Márianosztrai kegyhely felfedezése kisvasúttal
07.25.: Margitszigeti zenélő szökőkút fény- és hangjátéka
07.26.: Pilisi túra a Paprikás-patak völgyében, a Solymári várig

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,
illetve a www.szivarvany2016.oldalunk.hu honlapon

Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 

Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

ELKÖLTÖZTÜNK!
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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 ál-
tal üzemeltetett KGR prog-
ram 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

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
a foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 8 fő.
a munkavégzés helye: az Érdi 
Szivárvány Óvoda és Tagóvodái 
(Kisfenyves Tagóvoda, 2030 Érd, 
Erkel u. 4; Meseház Tagóvoda, 
2030 Érd, Gyula utca 33–37; Nap-
sugár Tagóvoda, 2030 Érd, Tárno-
ki út 58–62; Tusculanum Tagóvo-
da, 2030 Érd, László tér 1.)
a munkakörhöz tartozó lénye-
ges feladatok: óvodapedagógu-
si feladatok ellátása: a 3–7 éves 
korú gyerekek nevelése, fejlesz-
tése nagyfokú gyerekszeretet-
tel. Együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• felsőfokú iskolai végzettség,
•  felhasználói szintű MS Office 

(irodai alkalmazások).

a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: fejlesztő pedagógusi, 
illetve közoktatás-vezetői szak-
vizsga.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások
• érvényes erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okirat má-
solata,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• a munkakör betöltése, a beso-
rolás szempontjából figyelembe 
vehető továbbképzéseket, egyéb 
végzettségeket igazoló okiratok 
másolata.
a munkakör betöltésének idő-
pontja: 2016. augusztus 22.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. július 20.
a pályázat benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak az 
Érdi Szivárvány Óvoda címére 
(2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.) 
megküldésével. A borítékon fel 
kell tüntetni: „óvodapedagógus”;
• elektronikus úton a szivarvany@
erd.hu e-mail címre.
a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: intézményvezető 
döntése alapján.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. augusztus 1.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
a foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 2 fő.
a munkavégzés helye: az 
Érdi Szivárvány Óvoda és Tag-
óvodái (Kisfenyves Tagóvoda, 
2030 Érd, Erkel u. 4; Meseház 
Tagóvoda, 2030 Érd, Gyula 
utca 33–37; Napsugár Tagóvo-
da, 2030 Érd, Tárnoki út 58–62; 
Tusculanum Tagóvoda, 2030 
Érd, László tér 1.)
a munkakörhöz tartozó 
lényeges feladatok: dajkai 
feladatok ellátása: a 3–7 éves 
korú gyerekek önkiszolgáló 
jellegű tevékenységeiben, 
nagyfokú gyerekszeretettel. 
Csoportjával kapcsolatos 
takarítási feladatok ellátása. 
Együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadóak.

Pályázati feltételek: dajka 
szakképesítés.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• végzettséget igazoló okirat 
másolata,
• fényképes szakmai önélet-
rajz,
• érvényes erkölcsi bizonyít-
vány.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: 2016. au-
gusztus 22.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. július 20.
a pályázat benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak az 
Érdi Szivárvány Óvoda címére 
(2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.) 
megküldésével. A borítékon 
fel kell tüntetni: „dajka”;
• elektronikus úton: a 
szivarvany@erd.hu e-mail 
címre.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: intézményve-
zető döntése alapján.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 1.

a közszolgálati jogvi-
szony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.
Ellátandó feladatok:
• közterületek jogszerű 
használatának, közterü-
leten engedélyhez kötött 
tevékenység szabálysze-
rűségének ellenőrzése;
• köztisztaságra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtá-
sának ellenőrzése;
• a közterület rendjére és 
tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott te-
vékenység megelőzése, 
megakadályozása, meg-
szüntetése, szankcionálá-
sa;
• az ellenőrzéssel kapcso-
latos feladatok járőrszol-
gálat keretében történő 
elvégzése, dokumentálá-
sa.
Jogállás, illetmény és 
juttatások: a jogállásra, 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, vala-
mint Érd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, 
közszolgálati középiskolai 
végzettség, vagy közép-
iskolai végzettség és köz-
szolgálati szakképesítés, 
vagy középiskolai végzett-
ség és közterület-felügye-
lői vizsga,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• „B” kategóriás jogosít-
vány.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: közigaz-
gatásban, közterület-fel-
ügyelői munkakörben el-
töltött gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett probléma-
megoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség,
• precizitás, megbízható-
ság,  jó elemzőkészség, 
felelősségtudat, terhelhe-
tőség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. 
rendelet 1. melléklete sze-
rinti szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok egyszerű má-
solata.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 
2016. augusztus 1. napjától 
tölthető be.
a pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. júli-
us 22. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további in-
formációt Sike Attila nyújt, 
a 06 23 522 300/280-as 
melléken.
a pályázatok benyújtá-
sának módja:
• postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító-
számot: 14/934/16/2016, 
valamint a munkakör meg-
nevezését: közterület-fel-
ügyelő;
• személyesen dr. Kertész 
Orsolya, Bartos Beatrix, 
Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. július 29.
a munkáltatóval kap-
csolatos egyéb lényeges 
információ: a kinevezés 
feltétele a Kttv. 42. § (1) be-
kezdése szerinti három hó-
napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány. 
A  kinevezés határozatlan 
időre szól, 6 hónapos pró-
baidő kikötésével.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Topoly 
utca 2.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: 
az ellátottak testi-lelki jólété-
nek biztosítása. Az egész-
ségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálá-
sával részt vesz a preventív, 
egészség-megőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatok-
ban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. 
Segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenység hatékony mű-
ködését.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, 
általános ápolói, általános 
asszisztensi vagy OKJ-s szo-
ciális gondozói végzettség,
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet,
• 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány,
• cselekvőképesség.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthe-
tő.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. július 18. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt a 06 23 
520 362-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Köz-
pont Érd címére történő 

megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 8.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/595/2016, 
valamint a munkakör meg-
nevezését: ápoló;
• elektronikus úton Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen 
keresztül;
személyesen Demjén Szilvia, 
2030 Érd, Emma utca 8.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt végzettségekkel tölt-
hető be. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályá-
zatokat áll módunkban elfo-
gadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek 
teljes mértékben megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. július 20.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Vörösmarty 
utca 31.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a szociális 
és mentálhigiénés problémák-
kal küzdő egyének, családok és 
közösségi csoportok segítése 
a társadalmi integráció érde-
kében. A szociális biztonság 
megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatások-
ról, valamint azok igénybevé-
telének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás, szo-
ciálpedagógus, szociálpoliti-
kus, okleveles szociális munkás, 

• okleveles szociálpolitikus, szo-
ciális menedzser végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél,
• 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat,
• hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezelé-
séhez.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. július 18. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Demjén 
Szilvia nyújt a 06 23 520 362-es 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 8.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/596/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: családsegítő;
• elektronikus úton Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;
• személyesen Demjén Szilvia, 
2030 Érd, Emma utca 8.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megje-
lölt szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi diplomával lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot be-
nyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerültek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek megfelel.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 20.

az érdi szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

PÁlyÁzATOT HIrDET
dajka munkakör betöltésére

az érdi szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁlyÁzATOT HIrDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére

érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁlyÁzATOT HIrDET
érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

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

PÁlyÁzATOT HIrDE T
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

ápoló munkakör betöltésére.

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

PÁlyÁzATOT HIrDE T
Szociális Gondozó Központ Érd, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő munkakör betöltésére.
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a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.
a munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: német nemzetisé-
gi óvodapedagógusi feladatok el-
látása vegyes életkorú csoportban.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, német nemzetiségi 
óvoda pedagógus,

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

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

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

PÁlyÁzATOT HIrDET
német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

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

Budai út, MOL benzinkút

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

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: karbantartói 
feladatok ellátása az Érdi Tan-
kerületen belül változó munka-
helyen.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú szakmai képesítés 
(lakatos, villanyszerelő vagy asz-
talos végzettség),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: köznevelési intéz-
ményben szerzett tapasztalat, 
legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata,
• szakmai önéletrajz,
• nyilatkozat, mely szerint nem 
áll foglalkozástól való eltiltás ha-
tálya alatt.

a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. július 18. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató nyújt, a 
06 23 365 140-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató részére a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül;
• személyesen az Intézményi 
Titkárságon, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 20.

érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁlyÁzATOT HIrDET
karbantartó munkakör betöltésére.

A Pest Megyei Bal e set meg-
e lő zé si Bizottság kiemelt 
figyelemmel kíséri Pest me-
gye útjain a biztonságos 
kerékpáros közlekedést, és 
ennek érdekében a kerék-
páros közlekedési kultúrát. 
A nyári szünet megkezdését 
követően fokozottan ve-
szélyeztetettek a gyermek-
korú kerékpárosok, mivel 
életkorukból adódóan nem 
rendelkeznek a megfelelő 
közlekedési szabályismere-
tekkel. A  közúti közlekedés 
során számos esetben ta-
pasztalható, hogy a gyer-
mekekkel kerékpározó fel-
nőttek a gyermekek előtt 
haladva vesznek részt a köz-
úti forgalomban. A  jogsza-

bályokban meghatározotta-
kon túlmenően fontos, hogy 
a balesetveszély kialakulását 
megelőzve a felnőttek a 
gyermekek mögött halad-
janak – ezáltal figyelemmel 

kísérve őket –, hogy az adott 
közlekedési szituációnak 
megfelelő instrukciókkal lás-
sák el a gyermekeket a sza-
bályos és biztonságos köz-
lekedés segítése érdekében.

Pest Megyei 
Bal e set meg e lő zé si Bizottság

Tisztelt Kerékpározók!

Anya! Nekem 
kellene elöl 
mennem, 

hogy útközben 
mindig láss!

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

+36 70 590 6282
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Nagy választék kalandból

MINDENHÉTFŐN MINDENKEDDEN MINDEN SZERDÁN

MINDENPÉNTEKEN MINDEN SZOMBATON

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN

MINDENVASÁRNAP

NAPI AKCIÓS AJÁNLATAIAUCHAN BUDAÖRS

ÉRVÉNYES: 2016. JÚLIUS 1-31.

Minden hétfő
nyugdíjas nap!

Minden péntek
családos nap!

3x-os pontérték
Bizalomkártyájára

3x-os pontérték
Bizalomkártyájára

Hozza el gyermeke 2015/2016-os évi
bizonyítványát és vásároljon bármilyen 16
szeletes tortát 500 Ft, 700 Ft vagy akár 1 000 Ft
kedvezménnyel!*
*Bizonyítványban legalább 5 db ötös = 500 Ft,
legalább 7 db ötös = 700 Ft,
legalább 10 db ötös = 1000 Ft kedvezmény.
További részletek az áruházi vevőszolgálaton.

Alpro tejitalok
többféle, 1 l

589 Ft
Tchibo Family
őrölt kávé
250 g, 1 916 Ft/kg

479 Ft
Ökörszem
Ft/db, 120 g, 491 Ft/kg

59 Ft

Gold Fassl Export dobozos sör
Ft/db, 0,5 l, 290 Ft/l

145 Ft
Csirkemelllé
Ft/kg, 500 g, 1 398 Ft/kg

699 Ft
Narancsos túrószelet
Ft/doboz, 2 db, 100 Ft/db

199 Ft

Míves parasztkolbász
Ft/csomag, 400 g, 2 997 Ft/kg

1 199 Ft

Vándor kenyér
Ft/db, 500 g, 258 Ft/kg

129 Ft

Lazer vízforraló
1 l, több szín

2 499 Ft
Domestos
tisztítószer
többféle, 750 ml, 532 Ft/l

399 Ft

Listerine szájvíz
többféle, 1000 ml

1 649 Ft

Motoros
tárolódoboz
Ft/db, 35 l-es

6 990 Ft
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Első ízben rendezett nyári 
napközis tábort a Marianum 
Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola. Az öt 
nap a közlekedésbiztonság 
jegyében telt: előadásokat, 
ügyességi versenyeket, kirán-
dulásokat szerveztek a rend-
őrség közreműködésével. 

A nyári szünetben sem 
csökkent a nyüzsgés a Maria-
num iskola épületében: ötven-
öt, zömmel alsó tagozatos 
diák vett részt az iskola nap-
közis táborában. 

– Hétfőn a rendőrség tartott 
bemutatókat, előadásokat a 
gyerekeknek, és közlekedési 
pályát is kiépítettek az udva-
runkon. Kedden a gyerekek 
magukkal hozták a kerékpár-
jukat, rollerüket, és kipróbál-
ták tudásukat, ügyességüket, 
természetesen rendőri segít-
séggel, irányítással. Az első 
két nap elsajátított ismerete-

ket a szerdai ófalusi biciklis 
túrán a gyakorlatban is ka-
matoztathatták. Csütörtökön 
vonattal kirándultak Marton-
vásárra, pénteken pedig autó-
busszal utaztak az érdligeti 
kempinghez. Amellett, hogy 
többféle közlekedési eszközt 
is kipróbáltak, és elsajátítot-
ták a főbb közlekedési ismere-
teket, jutott idő a kézműves 
foglalkozásokra és a játékra 
is – mondta lapunknak Ta
kácsné Tóth Noémi iskola-
igazgató, aki kollégáival első 
ízben rendezett iskolai napkö-
zis tábort a Marianumban.

– A következő egyhetes 
napközi, amit júliusban tar-
tunk, a logikai játékok köré 
szerveződik majd. Emellett 
cserkész-, alsós és német 
nyelvi táborokban is részt 
vesznek a diákjaink – tette 
hozzá az igazgató, akitől meg-
tudtuk azt is: a napközis tábo-

rok – amelyekre már koráb-
ban jelentkeztek a szülők – in-
gyenesek, csupán az étkezé-
sért kell fizetni. 

A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat a változatos 
programoknak köszönhetően.

– Nekem az tetszett a legjob-
ban, hogy eljött a rendőrség is, 
és bemutatókat tartott – mond-
ta Endre, míg társa, az ötödi-
kes Katica a kerékpározás-
nak, a harmadikos Lotti pedig 
a sportolási lehetőségeknek 
örült a legjobban. Nagy sikert 
arattak az ajándékok is: a 
rendőrség munkatársai nem 
érkeztek üres kézzel, látható-
sági mellénnyel, kerékpárra 
szerelhető prizmával, világító 
karpánttal, tájékoztató köny-
vecskével lepték meg a táboro-
zó gyerekeket.

– A biztonságos közleke-
désre nevelést már a legkiseb-
beknél el kell kezdeni. Az 
alapvető szabályokat, táblá-
kat jó, ha akkor is ismerik a 
gyerekek, amikor rollerrel, 
gördeszkával közlekednek – 
hangsúlyozta Pintér Lajos 
rendőr alezredes, hozzátéve: 
nagyon jónak tartja, hogy a 
rendőrségi előadások, bemu-
tatók után a pedagógusok ki-
viszik az utcára a gyerekeket, 
és bemutatják a jellemző köz-
lekedési szituációkat.

 n ÁdÁM KaTalIN

Különleges kalandok szín-
helye volt július elsején a gyer-
mekkönyvtár: kilenc vállalko-
zó kedvű gyerek tölthetett el 
egy éjszakát a könyvek között, 
de nem csak könyvekkel. Az 
este hattól reggel nyolcig tartó 
programot másodízben ren-
dezték meg a gyer mek könyv-
tá ro sok: a kilenc-tizennégy 
éveseket kézműves foglalko-
zásokkal, mesehallgatással, 
bátorságpróbával, kincskere-
séssel, könyvekhez kapcsoló-

dó kvízekkel és még sok más 
meglepetéssel várták. Alvásra 
ugyan nem sok idő jutott ezen 
az éjszakán, de a kis társaság 
ezt cseppet sem bánta – hiszen 
máskor nemigen adódik lehe-
tőség arra, hogy zseblámpával 
járják be a raktárat, és a 
könyvtárban közösen készít-
sék el és egyék meg a vacsorát. 
Az ingyenes program kereté-
ben ugyanis nemcsak játékok-
kal, hanem harapnivalóval is 
várták a gyerekeket a könyv-

tárosok, Kondriné Varga 
Kornélia és Szabó Ágnes. 

– Erre a programra főleg 
azok jöttek el, akik már isme-
rik és szeretik a könyvtárat, 
de két új tag is érkezett. Má-
sodízben rendeztük meg ezt a 
könyvtári éjszakát, azzal a 
céllal, hogy a megszokottnál 
egy kicsit kalandosabb élmé-
nyekkel is megajándékozzuk a 
gyerekeket – mondta lapunk-
nak Szabó Ágnes. 

n Á. K.

A múlt héten az alsósok, 
ezekben a napokban pedig a 
felsősök számára nyitotta 
meg kapuit a „Jungle Camp” 
elnevezésű sulitábor az Érd-
ligeti Általános Iskolában. 
Tarzannal és Mauglival 
ugyan nem találkoztunk, de a 
másfél száz nebuló zsivaja 
arra utalt: jó hangulatban va-
kációznak a Túr utcai diá-
kok. 

A lelógó indákat papírcsí-
kok jelképezték, miközben a 
rengeteg papagáj, egy-két go-
rilla, tigris meg az elefánt is 
jól megfért egymással az is-
kola zsibongójában. Mindez 
azonban csak az idei tábor 
dekorációja volt. Itt ugyanis a 
Családépítő Egyesület közre-

működésével „Jungle Camp”-
be, azaz dzsungeltáborba 
várták a gyerekeket. Az isko-
lával ápolt jó kapcsolat sok 
évre nyúlik vissza – tudtuk 
meg a civil szervezet elnökhe-
lyettesétől. Varga György
nek egyébként már a negye-
dik gyermeke tanul ebben az 
iskolában, s egy éve a szülői 
munkaközösség elnökeként 
is segíti a munkát. Idén már a 
negyedik, közösen szervezett 
tábort vezeti. Amellett, hogy 
minden évben egy-egy egzo-
tikus világ köré épülnek a 
foglalkozások, a legfőbb cél 
az értékeken alapuló és az 
egymás tiszteletére épülő di-
ákközösség építése. Ezzel 
együtt kiemelt szerepet kap 
az angol nyelv játékos gya-
korlása is. 

Az Egyesült Államokból 
már nem először érkeztek a 
sulitáborba anyanyelvű taná-

rok, akik a diákok tudás-
szintjének megfelelően, napi 
egy órát foglalkoztak velük. 
Uzsonna után sportos vetél-
kedők következtek, amelyek-
ben kiemelkedő szerepet ka-
pott a csapatszellem. – Fon-
tos, hogy a gyerekek játék 
közben is érzékeljék, szüksé-
gük van egymásra, s a sike-
res együttműködéshez nél-
külözhetetlen a másik ember 
iránti tisztelet – hangsúlyoz-
ta a táborvezető.

Délután kézműves foglalko-
zásokkal vagy egyéb aktivitá-
sokkal töltötték az időt a gye-
rekek, majd mindennap egy jó 
hangulatú záróprogrammal 
fejezték be a napot. Ez táncta-
nulásból és sok játékból állt, 

mert péntek este már a szü-
lőkkel együtt, nagyszabású 
pizzapartival zárták a hetet. 

A hét főszereplői a kolibri, a 
kígyó, a majom, a tigris és az 
elefánt voltak. Mindegyik 
egy-egy tipikus jellemvonást 
képviselt. A kolibri például a 
gyorsaságot, a kígyó a kiszol-
gáltatottságot, a majom a kí-
váncsiságot, a tigris a raga-
dozó voltát, míg az elefánt az 
önfejűséget jelképezte. Segít-
ségükkel különféle jelenete-
ken keresztül bemutatták a 
gyerekeknek, hogyan lehet 
ezeket a jellemvonásokat a 
csapat, azaz a közösség javá-
ra fordítani. 

Az idei Jungle Camp első 
hetében másfél száz alsós tá-
borozott, de a felsősök rész-
vétele is meghaladta a százat. 
Több tucatnyi középiskolás 
pedig önkéntes munkájával 
segítette a tábor sikerét. n BE

Nevetéstől, énekszótól, 
kiabálástól volt hangos 
június végén a Thökö-
ly utcai templom kert-
je: itt rendezte meg 
a nyolcadik Ötnapos 
Klubot az Érdi Evangé-
likus Egyházközség. 

Közös játék, éneklés, ige-
tanulás, bibliai lecke, vetél-
kedők, folytatásos missziós 
történet – ennyi minden be-
lefért az Ötnapos Klub dél-
előttjeibe, amit Labossa 
Péter és Anita, az evangé-
likus gyülekezet lelkészhá-
zaspárja rendez évről évre. 
Kezdetben húsz-harminc 
gyerek jött el, ma már több 
mint hatvanan vannak, ba-
bakorúaktól a nagykama-
szokig.

– Minden évben más a hét 
fő témája: az idei hét vezér-
fonala a nagy változás – 
olyan bibliai szereplők tör-
ténetét dolgoztuk fel, akik-
nek az Istennel, illetve az 
Úrjézussal való találkozás 
után megváltozott az élete 
– mondta lapunknak 
Labossáné Kővágó Anita.

– Úgy állítottuk össze a 
foglalkozásokat, hogy a pi-
ciket is lekössük és a na-
gyok se unatkozzanak. 
A  hatvanas létszám azért 
már nagyon magas; kinőt-
tük a gyülekezeti termet, 
ezért szeretnénk az Ötna-
pos Klubot egy iskolába 
vagy más intézménybe köl-
töztetni jövőre – tette hozzá 

a lelkész, aki elmondta azt 
is: a gyülekezetbe tartozó 
gyermekeken kívül érdek-
lődőket, más vallásúakat 
és természetesen szülőket 
is szívesen láttak a foglal-
kozásokon.

– Akik már többször vol-
tak nálunk, megerősödtek 
hitükben, de célunk volt az 
is, hogy olyan gyerekek is 
meghallják az Evangéliu-
mot, akik eddig még nem 
találkoztak vele – hangsú-
lyozta Labossáné Kővágó 
Anita. Őt és lelkész férjét 

fiatal édesanyák segítették 
az Ötnapos Klub foglalko-
zásainak megtartásában – 
a gyülekezetben nemrég 
fejeződött be a Vasárnapi 
Iskolai Szövetség negyven-
órás tanfolyama, amit tíz 
anyuka végzett el. A hívek 
nemcsak ebben támogatták 
a napközit, hanem harapni-
valókról, üdítőkről is gon-

doskodtak a gyerekek szá-
mára. 

A kicsikkel a reggeli ker-
ti játék közben beszélget-
tünk arról, kinek mi a leg-
kedvesebb programja. Volt, 
aki az éneklést, más a sok 
közös játékot, versenyt em-
lítette.

– A bibliai történteteket 
szeretem a legjobban; még 
mindig emlékszem a tava-
lyi folytatásos missziós tör-
ténetre – mondta a tízéves 
Csenge, akinek ez volt a 
második éve az Ötnapos 

Klubban. Ő és tizenhárom 
társa részt vett az egyház-
község által szervezett 
bentlakásos királylánytá-
borban is, amit a Tolna me-
gyei Miszla kis kastélyá-
ban szerveztek; itt ugyan-
úgy öt felejthetetlen napot 
tölthettek el a gyerekek, 
mint a Thököly utcában.

n Á. K.

Több évtizedes hagyomány az Érd-parkvárosi 
református Gyülekezetben a nyári napközis 
tábor: idén is sok óvodás és iskolás gyerek töltött 
egy hetet a Csurgó utcában.

A délelőtti forróságban 
csendes volt templomudvar, 
az árnyékos játszótér is 
üres: a gyerekek a hűvös 
szobákban rajzoltak, ját-
szottak, beszélgettek. Élet-
koruk szerint hat csoportba 
osztották őket – legnépesebb 
az elsős-másodikosoké volt, 
de akadtak felső tagozato-
sok, sőt, középiskolások is, 
akik segítőnek jöttek. 

A református napközis tá-
borba az utolsó napon látogat-
tunk el, amikor nagy volt a ké-
szülődés: a csoportok különfé-
le előadásokra készültek, 
amelyekre a szülőket is meg-
hívták. Állatok a Bibliában – 
ez volt a hét, egyben a táborzá-
ró előadások témája is. A gye-
rekek megismerkedhettek a 
hal, az oroszlán és a bárány 
bibliai tulajdonságaival és a 
hozzájuk kapcsolódó bibliai 
történetekkel, aranymondá-
sokkal. Sőt, a valódi állatokkal 
is, hiszen erre a hétre a kert 
sarkába apró majorságot tele-
pítettek, csütörtökön ellátogat-
tak az állatkertbe, és láthattak 
kutyás bemutatót is – tudtuk 
meg Tóthné Csömöri Andreá
tól, a gyülekezet gondnokától, 
aki azt is elmondta: a sok álla-
tos játék, kaland mellett egyéb 
foglalkozásokra is jutott idő: a 
napok áhítattal kezdődtek és 
záródtak, tíz órától bibliai tör-
téneteket dolgoztak fel, dél-
után kreatív és sportfoglalko-
zásokat tartottak, népi játéko-

kat rendeztek, volt közös kür-
tőskalácssütés, és bábszínház 
is. A gyülekezet felnőtt önkén-
tesei, illetve a szülők jóvoltából 
délelőtt és délután is frissítők, 
harapnivalók várták a gyere-
keket, az ebédet pedig étte-
remből hozatták. Így igen ked-
vezményesen sikerült biztosí-
tani ezt az öt napot: ha egy 
családból több gyermek jött, 
segíteni is tudott az egyház-
község. 

Arra a kérdésre, hogy me-
lyik volt a hét legkedvesebb 
programja, sok gyerek az ál-
latkertet nevezte meg, mások 
annak örültek, hogy itt új ba-
rátokra találtak, többen az 
áhítatot, illetve közös ének-
lést említették. Az ötödik osz-
tályba készülő Julcsinak 
azért is volt nagy élmény ez a 
tábor, mert Németországban 
él, csak látogatóban tölt né-
hány hetet a nagypapájánál. 

– Az első nap nagyon nehéz 
volt, nem tudtam, mit kell csi-
nálni, de aztán nagyon jól 
éreztem magam. Jövőre is 
szeretnék jönni – mondta a 
kislány.

Voltak olyan gyerekek, 
akiknek nem ez az első nya-
ruk a református táborban, 
hiszen a gyülekezet tagjai, de 
szívesen látták azokat is, akik 
az iskolai hittanórákon vagy 
épp ismerősökön, barátokon 
keresztül értesültek erről a 
lehetőségről. 

n ÁdÁM KaTalIN

Bibliai állatok nyomábanEvangélikus tábor

Az Ötnapos Klubot Labossa Péter és Anita, az evangélikus gyüleke-
zet lelkészházaspárja rendezi

Kalandok két keréken

A rendőrség közlekedési pályát épített a gyerekeknek

Bővül a Marianum
Bár augusztusban már nem lesz napközis tábor, az iskolá-
ban a nyár utolsó hónapjában sem áll meg az élet: a tisztasá-
gi festésen kívül világítást korszerűsítenek, átalakítják a rajz-
tantermet, ahol egy harmadik első osztály kap majd helyet, 
és a tetőtérben kicserélik az összes tantermi ajtót. Augusz-
tus végén elkezdődik az intézmény bővítése is: mint azt már 
megírtuk, az Edit utca túloldalán, az iskolával szemközti tel-
ken húznak majd fel egy új épületet.

Kalandos éjszaka a gyermekkönyvtárban

Közösségépítés játékosan

Dzsungel Érdligeten
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Július 6. és 10. között Hódmezővásárhelyen ren-
dezik az ifjúsági korú úszók Európa-bajnokságát, 
amelyen az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. hat 
sportolója áll rajtkőre.

Június elején Hódmezővá-
sárhelyen tartották az ifik 
országos bajnokságát, 
ugyanabban a medencében, 
mint ami az Európa-bajnok-
ság helyszíne is lesz, s így az 
akkori ob – amelyen az érdi-
ek tíz arany-, két ezüst- és 
hat bronzérmet szereztek – 
kiváló alkalom volt a környe-
zet megismerésére a ma-
gyar csapat tagjainak.

Az Érdi Úszó Sport Non-
profit Kft.-nek minden évben 
van egy fő versenye, bár ta-
valy egyből három ilyen volt, 

hiszen a bakui Európa Játé-
kokon, a tbiliszi Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon, 
valamint a szingapúri Ifjú-
sági Világbajnokságon is 
megmérették magukat, ám 
idén az Európa-bajnokság-
nak rendeltek alá mindent 
az érdiek.

Változás van a versenyki-
írásban, az eddigi ifjúsági 
kontinensviadalokon csak 
két évjárat szülöttei mérhet-
ték össze erejüket, a fiúknál 
a 17–18, a lányoknál a 15–16 
évesek versengtek, míg most 
négy évre bővítették a me-
zőnyt, a fiúknál a 15–18, a 
lányoknál a 14–17 évesek áll-
hatnak rajtkőre. Ezzel kap-
csolatban Selmeci Attila, az 
érdi úszók mesteredzője la-
punknak úgy nyilatkozott, 
hogy csapatában is van egy-
két olyan fiatal, akinek olyan 
eredményei vannak, amely-
lyel versenyben van a nála 
idősebbekkel, a mezőny te-
hát minden eddiginél erő-

sebb lesz, de az élet ezt hoz-
ta, meg kell próbálni helyt-
állni. Majd hozzátette, hogy 
azoknak, akik fiatalabbak, 
ez egy nagyon nagy előny, 
ugródeszka, hiszen nagyon 
korán be tudnak ugrani a 
nemzetközi élvonalba. Az 
idősebbeknek viszont olyan 
szempontból nehéz, hogy 
most nemcsak a saját kor-
osztályukkal, hanem a fiatal 
tehetségekkel is meg kell 
küzdeniük. „Egy biztos: a 
színvonal emelkedni fog. 
Úgy érzem, minden idők leg-

rangosabb és legerősebb if-
júsági Európa-bajnoksága 
lesz most Hódmezővásárhe-
lyen.”

Az Európa-bajnokságon 
egy nemzetből legfeljebb két 
úszó vehet részt a döntőben, 
így már az előfutamokban és 
a középdöntőben is sokat ki 
kell adniuk magukból az 
úszóknak, akik két-három 
számban indulnak, ez azt je-
lenti, hogy négy nap alatt 
akár kilencszer is csúcsfor-
mában kell tempózniuk – 
nem beszélve a váltókról.

Milák Kristóf a korosz-
tálybővítés nagy nyertese, 
hiszen ő csak tizenhat éves, 
így az eddigi séma szerint 
nem vehetne részt a konti-
nensviadalon, de az új rend-
szernek köszönhetően ott 
lesz az Eb-n. Milák 50, 100 és 
200 méteres pillangóúszás-
ba lett nevezve, pedig ő nem 
kimondottan ötvenspe cia-
lista, ám ő kérte, hogy indul-
hasson. „Az európai ranglis-

tán ebben a számban benne 
van a legjobb nyolcban, te-
hát, ha bekerül a döntőbe, 
akkor örülünk neki, de a fő 
száma a 100 méteres pillan-
gó lesz. Akkor lennék bol-
dog, ha háromból kettőben 
döntőzne” – mondta Selmeci 
Attila.

Milák nagy vetélytársa 
Tekauer Márk, akivel az or-
szágos bajnokságon 100-on 
és 200-on is nagyokat csa-
táztak, de Tekauer esetében 
a 200 pille a fő szám. Neki 
annyi előnye van, hogy a ta-
valyi, bakui Európa Játéko-
kon – amely a korosztályt és 
a résztvevőket tekintve meg-
felelt egy korosztályos Eb-
nek – már van tapasztalata 
hasonló versenyről, majd 
nem sokkal később a szinga-
púri ifi vb-n is részt vett. 
„Számára a cél az, hogy ja-
vítson, azaz az akkori 8., il-
letve 7. hely után próbáljon 
előrelépni, s erre minden 
esélye megvan” – mondta 
Selmeci.

A legnagyobb meglepetés 
Kovács Benedek, aki két év-
vel ezelőtt még sokadik volt a 
magyar hátúszók mezőnyé-
ben, ám az idei évben már a 
legutóbbi országos bajnok-
ságon a szám 50, 100 és 200 
méteres távját is simán nyer-
te, így neki az Eb-n is komoly 
esélye van egy kiemelkedő 
szereplésre. „A felnőtt ob-n 
kitűnően szerepelt, egyéni 
rekordot úszott 100-on és 
200-on, jó formában van, tőle 
is azt várjuk, hogy döntőbe 
kerüljön, ismerve őt, ha dön-
tőbe kerül, akkor ott sem 
fogja hagyni magát” – je-
gyezte meg a mesteredző.

Sós Dániel már 2015-ben 
letette névjegyét a nemzet-
közi porondon, miután a ba-
kui Európa Játékokon 200 
méter és 400 méter vegyesen 
is negyedik lett, majd a szin-
gapúri korosztályos világ-
bajnokságon 200-on ezüstér-
met szerzett. „Dani nagy 
esélye, érzésem szerint a 200 
méter vegyes úszás. Bízom 
benne, hogy tovább tud fej-
lődni, azóta már javított az 
egyéni rekordján, a 2:01,1-es 
idővel akár az elmúlt évek-
ben nyerni is lehetett volna. 
Van azért a nemzetközi me-
zőnyben két-három kima-
gasló versenyző, akik hason-
ló eredményekkel bírnak, de 
esélye van éremszerzésre, 
hogy ez milyen színű lesz, 
majd ott derül ki. 400 m ve-

gyesen is tisztességgel helyt 
fog állni” – latolgatta az esé-
lyeket Selmeci.

Barócsai Petra is ismeri 
már a nemzetközi porondot, 
ő a tbiliszi Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon már 
szerzett érmeket, ám ezúttal 
100 és 200 pillangón, illetve 
400 gyorson alkothat mara-
dandót. Igaz, nincs könnyű 
dolga, hiszen 200 pillén ne-
gyedik a magyar lányok kö-
zül, a döntőig pedig két el-
lenfelét is meg kell előznie. A 
400 gyorson pedig két nagy 
riválisa van, az egyik az a 
kőbányai Késely Ajna, aki 
az ob-n olimpiai A-szintet 
úszott. „Bízom benne, hogy 
Petra nagyon jó napot fog ki 
és nagyot fog alakítani, ha 
esetleg nem sikerül a döntő-
be jutás 400 gyorson, akkor 
még mindig ott van a 100 pil-
langó, ahol viszont ő vezeti a 
ranglistát” – emelte ki Sel-
meci Attila.

A hatodik érdi résztvevő 
Jánosi Kristóf, akinek sok-

kal inkább a sprintszámok 
fekszenek, mint társainak. Ő 
az ob-n 50 m gyorson bronz-
érmet szerzett, de most úgy 
hozta a sors, hogy van nála 
négy jobb versenyző is a 
ranglistán, így ezúttal 100 
pillangón került be a keret-
be. „Kristóftól azt várjuk, 
hogy próbáljon egyéni rekor-
dot úszni, ha ez sikerül, ak-
kor emelt fővel és boldogan 
távozhatunk” – így a mester-
edző.

A július 6. és 10. között 
rendezett hódmezővásárhe-
lyi ifi Európa-bajnokság vál-
tószámaiban részt vevők 
egyelőre nem ismertek, mert 
Petrov Iván utánpótlás szö-
vetségi kapitány úgy határo-
zott, hogy csak az adott ver-
senyszám napján fogja ki-
alakítani a kvartetteket, de 
Milák Kristófnak, Kovács 
Benedeknek, Sós Dánielnek, 
Tekauer Márknak és 
Barócsai Petrának is jó esé-
lye van a váltós szereplésre.

n doMoNKos BÁlINT

Már az 5000 méteren lévő 
alaptáborban töltött néhány 
napot Klein Dávid és Suhaj
da Szilárd, akik június 14-én 
indultak el a Johnnie Walker 
K2 Expedíció keretében a Föld 
második legmagasabb csúcsá-
nak, a K2-nek a megmászásá-
ra. A hegymászók az elmúlt 
napokban a tervek szerint ha-
ladtak, 3000 méterről gyalogo-
san érték el az alaptábort. El-
helyezték sátrukat és a követ-
kező hetekhez szükséges esz-
közeiket, majd már el is indul-
tak az első akklimatizációs 
körükre. A két hegymászó 
oxigénpalack és teherhordók 
segítsége nélkül mászik, ma-
gyar hegymászó még nem járt 
a K2 csúcsán.

Június 21-én indultak el 
Skarduból (2226 m) a Johnnie 
Walker K2 Expedíció tagjai, 
Klein Dávid és Suhajda Szi-
lárd a K2 alaptáborába, az 
5000 méteres magasságot elő-
ször busszal és autóval, majd 
3000 métertől már gyalogosan 
közelítették meg. Az elmúlt 
egy hét során többek között 

Askoléban (3055), Paiyuban 
(3400 m), Urdukasban (4034 
m), majd Goro II-ben (4424 m) 
is táboroztak és június 28-án 
érték el a „hegyek királyának” 
is nevezett K2 alaptáborát. Dá-
vid és Szilárd is jól vannak, 
mind fizikálisan, mind mentá-
lisan felkészültek az akklima-
tizációs körökre, berendez-
kedtek a sátrukban, kipakol-
ták az eszközeiket és áramot 
telepítettek új átmeneti ottho-
nukba.

Az elmúlt napok során sok-
szor a forrósággal kellett meg-
küzdeni a felfelé menetelés so-
rán, de ez nem okozott gondot 
a tapasztalt hegymászóknak. 
Dávid a beszámolójában leírta: 
„A jól elkapott felfelé gyaloglás 
önmagában való örömet tud 
okozni. Ilyenkor azt érzem, 
minden a helyén van: izmaim 
jólesően, a megfelelő ritmus-
ban feszülnek meg és lazulnak 
el, felfelé húzva-tolva testem. 
Légzésem folyamatos, nem 
kapkodó, miközben egy sajá-
tos szórt figyelem alakul ki, 
aminek segítségével idegrend-

szerem a megfelelő helyre, a 
megfelelő szögben helyezi el 
lábaimat, támasztja le kezeim-
mel a túrabotokat.”

Az alaptábor elérése előtt 
már mindketten nagyon izga-
tottak voltak, akkor Szilárd 
így fogalmazott: „Dáviddal 
vállvetve ballagunk a gleccse-
ren. Itt-ott sebes folyamokon 
ugrunk át, máshol méretes 
sziklatömbök élén szökdécse-
lünk, szinte nesztelen. Jobbun-
kon már a Broad Peak súlyos 
tömbje, szemben pedig sűrű 
felhőbe burkolódzva, a Kara-
korum hegyeinek leghatalma-
sabbika. Tekintetem izgatot-
tan, már-már félve emelem a 
magasba, várva a pillanatot, 
amikor végre megmutatja ma-
gát.”

Aztán ez a pillanat is eljött, 
Dávid és Szilárd megpillant-
hatta a K2 gyönyörű domboru-
latait, az alaptábor elérése pe-
dig már egészen más kihívá-
sok elé állította a Johnnie Wal-
ker K2 Expedíció tagjait, hi-
szen itt már a jég az úr, a K2 
alaptábora egy gleccseren he-

lyezkedik el. Így kőtörmelék-
ből és jégből kellett kifaragni-
uk vízszintes sátorhelyüket, 
amit aztán sziklákkal és kőzú-
zalékkal raktak ki. A sátrak 
felállítása után berendezked-
tek, majd villanyszerelői tehet-
ségüket is megmutathatták, 
hiszen a központi sátorba az 
áram bevezetése is rájuk várt.

A Johnnie Walker K2 Expe-
díció során Dávid és Szilárd 
célja, hogy oxigénpalack és 
teherhordók segítsége nélkül 
érjék el a 8611 méteres csú-

csot, amelyen magyar állam-
polgár még nem járt. Indulá-
suk előtt a hegymászók el-
mondták, hogy ha összehason-
lítjuk a többi heggyel, a K2 
egyszerre technikás és ma-
gas: letörései meredekek, az 
igazán kemény nehézségek 
pedig a hegy legmagasabb ré-
gióiban vannak, de ők felké-
szülten és tapasztaltan vágtak 
bele az expedícióba. A tervek 
szerint július végén, augusztus 
elején kerülhet sor a csúcstá-
madásra.

Az Érdi VSE labdarúgói jú-
nius 27-én, hétfőn megkezdték 
a felkészülést a 2015/2016-os 
bajnoki szezonra. Limperger 
Zsolt vezetőedző tájékoztatá-
sa szerint a nagy meleg sem 
vette kedvét a csapatnak, 
hogy teljes erőbedobással 
vágjanak bele a senki által 
sem kedvelt, de igen fontos fel-
készülésbe. Az első közel 10 
napos időszakban a fizikai 
állóképesség és a gyorsaság 
fejlesztése kerül előtérbe, ter-
mészetesen a labdás gyakor-
latok sem lesznek elhanyagol-
va. A felkészülés egy bő keret-
tel kezdődött, ahol a felnőtt 
keret játékosai mellett több 
tehetséges utánpótláskorú já-

tékos is a kerettel készül. Mint 
már korábban jeleztük, a ke-
retben lesznek változások. 
Skita Tamás Biatorbágyra 
távozott, Hegedűs Norbert 
abbahagyja az aktív sporto-
lást és Cservenka Gergő sem 
tagja a jövő évi keretnek. Pót-

lásukra és a csapat további 
erősítésére az elnökség és a 
szakosztályvezetés megtette 
a szükséges lépéseket. A csa-
pat keretét a védelemben, kö-
zéppályán és a csatársorban 
is szeretnék megerősíteni, 
hisz a vetélytársak sem tét-
lenkednek és egy igen nehéz 
bajnokságnak nézünk elébe.

Gachályi Ferenc technikai 
vezető arról tájékoztatott, 
hogy az Érdi VSE labdarúgó 
szakosztálya nevezését az NB 
III-as bajnokságba az MLSZ 
licencadó bizottsága elfogadta 
és várjuk a csoportbeosztást, 
valamint a sorsolást az au-
gusztus hatodikán kezdődő 
bajnokságra. n HJ

Az Érdi VSE labdarúgó 
szakosztálya idén is meg-
szervezte az utánpótlás 
korú gyerekek részére a 
nyári focitábort. Habos Gá
bor utánpótlás szakágve-
zető lapunknak elmondta, 
hogy az Ercsi úti sporttele-
pen három csoportban kö-
zel hatvan, főleg 8–10 éves 
gyerek vett részt a progra-
mokon. 

A középpontban termé-
szetesen a labda volt. Az 
egyéni képességek fejlesz-
tése mellett a csapatjáték 
kapott kiemelkedő szere-
pet. Az edzések mellett 

számos kikapcsolódási le-
hetőség is volt a gyerekek 
részére, többek között asz-
talitenisz, tollaslabda és 
számos játékos vetélkedő 
tette színessé a mindenna-
pokat. A tábor zárásaként 
a gyerekek a maglódi 
aquaparkan töltöttek el 
egy napot, amely nagy él-
ményt jelentett valameny-
nyi kis focista számára. 

A már több éve rendszere-
sen megszervezett tábor 
célja, hogy elősegítse az 
utánpótlás csapatok fejlődé-
sét, erősítését és a sikeres 
bajnoki szereplést. n HJ

A meleg beköszöntével el-
indult a kerékpáros verseny-
szezon. Június 19-én Zala-
karosra utazott a csapat, 
ahol egy 127 km hosszú ver-
senyen vettek részt.  A főme-
zőny sprint befutóra érke-
zett, ahol Balogh Lajos egy 
jó hajrával megszerezte a 2. 
helyet.

Később az Időfutam orszá-
gos bajnokságra került sor. 
Itt Balogh Lajos a kategória 

2., Horváth Ákos pedig  a 4. 
helyet szerezte meg. Havacs 
Krisztina szintén 4. helyen 
ért célba a nők között.

Június végén pedig Balas-
sagyarmatra utazott a csa-
pat a II. Cserhát Tour me-
zőnyversenyre. Balogh Lajos 
2:10:44-es idővel kategória-
győzelmet aratott. Mellette 
2:32:12-es idővel Balogh An
namária is dobogóra állha-
tott. 

Úszás

Hat érdi fiatal az Európa-bajnokságon

Milák Kristóf a korosztálybővítés nagy nyertese, aki az új rendszer-
nek köszönhetően lesz ott az Eb-n

Barócsai Petra már letette névjegyét a nemzetközi mezőnyben

Tekauer Márknak már van tapasztalata hasonló versenyről

Hegymászás

Elérte a K2 alaptábort Klein és társa

Klein és Suhajda a Föld második legmagasabb csúcsát szeretné 
meghódítani

A cél, hogy a játékosok fizikai állóképességét fejlesszék

Felkészülési 
mérkőzések:
07.06., 18.00: Érdi VSE–ESMTK
07.09., 10.00: Érdi VSE I–Érdi VSE II
07.16., 10.00: Dabas–Érdi VSE
07.23., 10.00: Dorog–Érdi VSE
07.30., 10.00: Érdi VSE–Dunaharaszti

Elkezdődött a felkészülés Szárnyal a Sólyom Team

Nyári focitábor az Ercsi úton
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Gazdikereső

Vanda 1 év körüli, ivartalanított, 
kistestű szuka. Talált kutyusként 
először félénk volt, de már barát-
kozó. Nagyon eleven, életrevaló, 
más kutyákkal is jó a viszonya.

Muffin 5 év körüli, közepes terme-
tű kan. Barátságos, mozgékony 
kutyus. Rossz körülmények között 
élt, ennek ellenére bízik az embe-
rekben.

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 Vandát vagy Muffint, 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

oRVosI ÜGYElETEK
Érd Megyei Jogú Városban 24 órás orvosi ügyelet működik 

a Szabadság tér 9. szám alatt, (a posta helyén), Érdi Kistérségi 
Ügyeleti Centrum elnevezéssel. 

Az ügyeleti ellátást biztosító szervezet: Inter Ambulance Zrt.
EléRHETŐséG

Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770

A fogorvosi ügyelet a Szép és Ép Fog Kft. biztosítja, Érd Budai 
út 3. fszt. 2. szám alatt. Rendelési idő heti pihenőnapokon és 
munkaszüneti napokon, valamint ünnepnapokon, helyszíni 

tartózkodással, folyamatos elérhetőséggel, 9.00–15.00 óráig tartó, 
6 órás rendelési időben.

EléRHETŐséG
Rendelési időben: 06 20 250 8242

Rendelési időn kívüli készenlét: 06 20 250 8583

OKTATÁS

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

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

Angol szintentartó társalgás órák
gyakorlott tanárral bármely
napszakban. 0620/9 255-288

Tanítónő vagyok. A nyárra gyer-
mekfelügyeletet vállalok (Érd/
Tárnok). 06-30/475-94-25.

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.

CSALÁDI KÖZLEMÉNYEK

Köszönöm, hogy feleségem,
Franciska temetésén osztoztak
mély gyászomban. Férje, Béla.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 37
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ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

RAKTÁROSOKAT

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKKERESKEDÉS
(Érd-Parkváros)

KERES
(dízel targoncavezetői engedéllyel).

Előny az épületgépészeti
tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

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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Piacvezető divatkereskedelmi cég keres a
Premier Outlet Centerben lévő üzleteibe:

Eladó Divattanácsadó
Üzletvezető-helyettes

kollégákat.
Szakirányú végzettség és tapasztalat

szükséges!

A fényképes önéletrajzokat a
hr@griff.hu e-mail címre várjuk.
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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.

TELEK

Kötésben jártas
vagy ügyes

kisegítő kolléganőt keresünk
hosszú távra.

Telefon: 06-70/413-93-85

Kötöde
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1350nm-es saroktelken lévő ház
eladó. További építkezésre al-
kalmas. 22millóFt. 06-20-433-
18-34.

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

Törökbálinti Auchanban lévő
divatüzletünkbe keresünk

eladó-pénztáros
munkatársat.

Érd: +36-30-913-5978 37
61
82

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

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

INGATLAN

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

ÁLLÁST KERES

Idős, beteg személy vagy házas-
pár gondozását, felügyeletét
vállalná független, empatikus,
nyugdíjas nő. Részletek telefo-
non: 06-20/33-44-364.

VÁLLALKOZÁS

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

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 37
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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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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
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AUTÓ/MOTOR

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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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22

04

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

36
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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.

36
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

37
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

FODRÁSZHÁZHOZ
megy kedvező árakmellett. 06-30/587-67-63

371883

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 37

57
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Családi házban önálló, bútoro-
zott lakás albérletbe kiadó. Tel.:
06-23/375-876, 06-30/64-58-
58-1.

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

Érden a Retyezáti utcában egy
szobás, összkomfortos lakás ki-
adó. 06-20/268-10-19.

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

Érdi könyvelőirodánk több mint
20 éves. Azért tudunk ilyen régóta
működni, mert nemcsak könyve-
lünk, hanem szeretjük és kiszol-
gáljuk az ügyfelet, igyekszünk
segítséget adni ahhoz, hogyeliga-
zodjon a vállalkozás útvesztőiben.
Ha úgy érzed, hogy ebben a partnerünk tudnál lenni, ha va-

lóban tudsz és szeretsz könyvelni, ha ismered a bérszámfejtés
és a munkaügy területét, ha terhelhető, precíz és rendszerető
vagy, ha önállóan tudsz dolgozni, ha nem ijedsz meg attól,
hogy felhívd az ügyfelet vagy a hatóságokat, akkor köztünk a
helyed. A jelentkezéshez egy dolgot kérünk: őszinteséget. Ha
ezt megkapjuk, majd személyesen meglátod, miért jó nálunk
dolgozni.Valóban csak akkor jelentkezz, ha a felsoroltak illenek
rád. Ha ismered a Kulcs-Soft programjait, előnyben részesülsz.
Ha mindezek gyakorlására még pályakezdőként nem volt

lehetőséged, demegvan az elméleti tudásod és vannak ambí-
cióid, jelentkezz bátran!
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Tudtad, hogy mi vagyunk a 2015.
év Nívódíjas Könyvelőirodája?
Ha szívesen tartoznál közénk, ez a
hirdetés Neked szól.

Önéletrajzodat az allas@azenkonyvelom.hu címre várjuk.
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Medi-Radiopharma Kft.KARBANTARTÓmunkatársat keres.

Érdi gyógyszergyártó üzemünk karbantartó pozícióra keres munkatársat.

Feladatkör: • aa kft. területén lévő épületeken belüli és kívüli épületgépészeti, gépészeti
és elektromos munkák, karbantartások elvégzése
• gyártó berendezések karbantartása és javítása
• szerszámok, gépészeti elemek javítása, karbantartása
• egyéb karbantartási feladatok

Elvárások: •vvillany-, műszer-, egyéb szerelési gyakorlat
•villanyszerelő végzettség szükséges, pályakezdők jelentkezését is várjuk

Bérezés:meegegyezés szerint • Munkaidő: heeti 40 óra

Jelentkezését kérjük aMedi-Radiopharma Kft. 2030 Érd, Szamos utca 10–12. számra
küldje postai úton, vagy e-mailen azm.kuzsel@mediradiopharma.hu címre várjuk.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!

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.

Hűsítő
nyári

ajánlatunk!

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

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

már 8.990 Ft-tól

NAPSZEMÜVEGEK
30-50% KEDVEZMÉNNYEL!

(DIOPTRIÁS KIVITELBEN IS)

Az akció július 1–31-ig tart.
*Szemüvegrendelés esetén ingyenes a szemvizsgálat.

Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

37
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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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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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Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának 
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2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati 

irodánk és szerkesztőségünk  

2016. július 13-án, szerdán,  
technikai okok miatt zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!
Szerkesztőség

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

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

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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Kilencedik alkalommal rendezte meg jó hangu-
latú családi napját a volt téglagyár szomszédsá-
gában az Érd és Környéke Horgászegyesület. Ha 
a helyszín változott is az elmúlt évtizedekben, a 
családi nap célja, programja nem: együtt főzni, 
enni, beszélgetni, nemcsak a horgásztársakkal, 
hanem minden érdeklődővel.

Mintegy százötvenen jöt-
tek el az Érd és Környéke 
Horgászegyesület július 2-ai 
családi napjára. Idén is ha-
lászléversennyel indult a 
délelőtt: tizenöt bográcsban 
rotyogott a jó illatú lé, amit 
ki-ki saját receptje szerint 
főzött, fűszerezett. Volt két- 
és ötfős csapat is, egyesek 
csak passzírozás után ke-
verték a halhoz a paprikát, 
mások klasszikus recept 
szerint készítették, de nem 
gázon, hanem tűz fölött– 
egyvalami azonban ugyan-
az volt: a hal.

Az alapanyagot, a több 
mint száz kiló halat a hor-
gászegyesület adta, sőt, egy 
részét meg is főzte. A tavalyi 

győztes most a kétszáz ada-
gos kondér mellett mutatta 
meg, hogy is készül a díj-
nyertes érdi hallé. Egy jó 
nagy tányérra minden részt-
vevő a horgászegyesület 
vendége volt; aki tudott, illet-
ve akart, hozzá is járulhatott 
a költségekhez, hiszen be-
csületkasszát is felállítot-
tak.

A családi napon sok volt a 
visszatérő vendég, idősek, 
fiatalok egyaránt. Dacolva a 
meleggel, az Életet az évek-
nek Nyugdíjasklub pár tagja 
is eljött, ahogy mondták, a 
hangulat, a jó hallé és főképp 
a társaság kedvéért.

– Rossz egyedül, itt vi-
szont mindig nagyon jól 

érezzük magunkat – mondta 
lapunknak az egyik idős 
hölgy, aki egy Kanadában 
élő, érdi származású ismerő-
sét is magával hozta.

– A családom kint él, de én 
minden évben hazalátoga-
tok, és ilyenkor Érdre is eljö-
vök. A városi Duna-parton 
nagyon rég nem voltam, és 
halászlét sem ettem már 
időtlen idők óta. Gyönyörű ez 
a helyszín, az emberek meg 
jókedvűek, mindenki ne-
vet… Nagyon jól érzem ma-
gam – mondta mosolyogva a 
huszonegy éves kora óta Ka-
nadában élő Tabák György.

– A tizenöt versenyzőből 
ötfős zsűri választotta ki a 
legjobbakat. Ők horgászfel-
szerelést nyertek, és az első 
helyezett megkapta a pol-
gármester úr által felaján-
lott utalványt is, ami hor-
gászboltban beváltható. Idén 
a Dínom-dánom néven sze-
replő csapat lett az első – 
mondta lapunknak Mus ko
vics András, az egyesület 
gazdasági vezetője.

Mint T. Mészáros András 
polgármester, aki tizedik al-
kalommal látogatott el a csa-
ládi napra, hangsúlyozta: a 
város egyik legnagyobb 
egyesülete minden elisme-
rést, dicséretet megérdemel, 
és ahogy a szervezet segíti a 
várost, úgy az önkormány-
zat is támogatja a horgászo-
kat.

– Saját vizük sajnos még 
nincs, de ígérhetem: 2019-ig 
ez is meglesz. Az érdligeti 

záportározó erre nem lesz 
alkalmas, hiszen oda vízisí-
pályát is tervezünk, ami 
mellett horgászni nem lehet-
ne. A tárnoki oldalon, a Kalo-
taszegi út végén is kialakí-
tunk majd egy záportározót, 
amit viszont birtokba vehet-
nek, és reméljük, ugyan-
olyan aktívak lesznek az 
érdi horgászok akkor is, 
mint most – zárta szavait a 
városvezető.

n ÁdÁM KaTalIN

Idén a Dínom-dánom lett az első

Duna-parti halléparti

2019-ig saját horgásztavuk is lesz az érdi pecásoknak

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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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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Hol? Érd-Parkváros, Iparos út 60.
Mikor? Péntektôl vasárnapig, 11–21 óra között

A Befaló Bill Barbecuemostantól heti rendszerességű
programokkal várja vendégeit állandó bázishelyén!
A hónap elsô hétvégéjén:
BBQ büféasztal korlátlan ételfogyasztással, 4000 Ft/fô

A hónapmásodik szombatján:
BBQ élôzenés buli

A hónap harmadik szombatján:
BBQ-zzunk együtt! A helyben választott
húsokból pitmesterünk irányításával
elkészítheted a saját BBQ-dat.

A hónap negyedik hétvégéjén:
2000 Ft feletti húsfogyasztás esetén
500 Ft értékû ajándék ital

• kézmûves sörök • amerikai pite • kávé • üdítô •

AZ AKTUÁLIS PROGRAMOKRÓL ÉRDEKLÔDJ
A 06-20/9352-791-ES TELEFONSZÁMON,
A WWW.BEFALOBILL.COMWEBOLDALON,
VAGY AWWW.FACEBOOK.COM/BEFALOBILL

FACEBOOK-OLDALON!

BEFALÓ BILL MINDIG

37
53

60

37
53

15

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.


