
 „Az ember mindig visszakapja, amit jó szívvel ad”
Interjú Hudák Ágnessel, a Magtár Néptáncegyüttes vezetőjével n 4–5. oldal
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Két arany, egy ezüst – parádés szereplés az Eb-n
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. 

hat versenyzőt adott a magyar kor-
osztályos válogatottba a Hódmező-
vásárhelyen rendezett ifi Európa-
bajnokságra, ahol Milák Kristóf 200 
m pillangón arany-, Barócsai Petra 
pedig 100 m pillangón ezüstérmet 
szerzett és a 4x200 m lány gyorsvál-
tóval is bezsebelt egy aranyérmet. A 
korosztálybővítésnek köszönhetően 
állhatott rajtkőre Milák Kristóf, aki 
a 200 méter pillangót óriási egyéni 
rekorddal nyerte meg, így tizenhat 
évesen Európa-bajnok lett! A július 
6. és 10. között a hódmezővásárhelyi 
Gyarmati Dezső Uszodában rende-
zett ifjúsági kontinensviadalon az 
érdiek tizennégy számba neveztek, 
amelyekből tizenegy alkalommal 
egyéni csúcsot úsztak, és ugyan-
ennyiszer értek el döntőt érő idő-
eredményt. Az érdi fiatalok tehát 
kiváló eredménysorral, számos re-
mek idővel tisztességgel helyt álltak 
az Európa-bajnokságon. 

 Részletek a 20. oldalon.

Tíz éve megyei jogú város Érd
Az Országgyűlés egy 2005-ös határozatával nyilvání-
totta azzá, de ténylegesen a következő évi önkormány-
zati választások kitűzésének napjától, vagyis 2006. júli-
us 11-étől vált Érd megyei jogú várossá, amelyből 23 
van jelenleg Magyarországon. n 6. oldal

Jön az ingyenes érdi városkártya
Hamarosan minden érdi háztartásba eljut az ingyenes 
városkártya, amely a projekthez csatlakozó vállalko-
zóknál biztosít majd kedvezményeket. A kártyát a júli-
us-augusztus hónapokban a háztartásokba kerülő 
polgármesteri hírlevél tartalmazza majd. n 6. oldal

Heti két kirándulás a Parkolóban
Az érdi művészek alkotásait ismerteti meg évről évre 
Kiss Sándor szociálpedagógus azokkal a vállalkozó ked-
vű gyerekekkel, akiket városi és környékbeli túrákra 
visz minden csütörtökön, a Szociális Gondozó Központ 
szervezte Parkoló program keretében.  n 18. 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
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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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.



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; Ügyfél-
fogadás: 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 bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák ügyfél-
fogadási 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

Mikor kezdődnek a karbantartások az érdi uszo-
dákban, miért kell felfrissíteni a focipálya műfü-
vét, hogyan zajlik majd a volt téglagyár bontása 
– többek közt ezekre a kérdésekre kaptunk 
választ Zsirkai Lászlótól, a közcélú intézményeket 
üzemeltető Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetőjétől.

– Uszodáink éves karban-
tartását mindig nyáron vé-
gezzük. Ennek oka, hogy a 
tanév ideje alatt mindkét lé-
tesítmény telt házzal üzemel 
– a tanuszodában az úszni 
tanuló gyerekeknek és a ver-
senyzőknek, míg az Aréná-
ban fentiek mellett a szink-
ronúszóknak, ví zi ba let to-
zók nak és -labdázóknak, va-
lamint a különféle vízi fit-
neszedzé se ken részt vevők-
nek is helyet biztosítunk, 
nem beszélve az itt rendezett 
versenyekről – mondta 
Zsirkai László, kiemelve: a 
hatóságok előírják, milyen 
karbantartási munkálatokat 
kell elvégezniük. 

– Év közben a víz minősé-
gét naponta többször ellen-

őrizzük, és havonta labor-
vizsgálatokat is végeztetünk, 
a nyári leállás alatt pedig le-
engedjük a vizet, és elvégez-
zük a szükséges karbantar-
tási, javítási munkálatokat. 
A tanuszodában az egyik 
belépő lötyög, azt rögzítjük, 
és megvizsgáljuk a medence 
burkolatának minőségét is, 
ahol kell, újrafugázzuk. A 
medencéket kitakarítjuk, a 
rácsokat tüzetesen átvizs-
gáljuk, esetenként javítjuk. A 
homokszűrő berendezéseket 
is karbantartjuk. Az öltözők-

ről, kiszolgáló helyiségekről 
sem feledkezünk meg: tavaly 
lecseréltük a hajszárítókat, 
idén az öltözők hátsó falait 
burkoljuk le vízhatlan, köny-
nyen kezelhető anyaggal, az 
évek alatt tönkrement, meg-
kopott tájékoztató táblákat is 
pótoljuk, cseréljük – tette 
hozzá az ügyvezető.

Az Érd Aréna uszodájában 
is lesz mit csinálni: egy cső-
törés nyomait kell eltüntetni 
a férfi és női zuhanyzókban, 
ahol a berendezést is kicse-
rélik.

– A szauna faszerkezetét is 
megújítjuk, mivel az alatt az 
öt év alatt, amíg a létesít-
mény használaton kívül állt, 
összeszáradtak az elemek. 
Ahogy tavaly a tanuszodá-

ban, úgy idén az Arénában 
cseréljük a hajszárítókat – je-
gyezte meg.

Az Érd Aréna uszodája jú-
lius 18-án zár be és augusz-
tus elsején, reggel hatkor 
nyit majd. A tanuszoda au-
gusztus 7-én zár és augusz-
tus 22-én látogathatják ismét 
a vendégek, akik a nyári 
zárvatartás idején a bérletei-
ket a másik, nyitva tartó érdi 
uszodában használhatják fel 
(függetlenül attól, hogy 
egyébként melyik intézmény-
ben váltották).

Az Érd Arénában nem-
csak uszoda található: kézi-
labda-, valamint birkózó-
csarnok áll a sportolók ren-
delkezésére, a szükséges ki-
szolgáló helyiségekkel, iro-
dákkal együtt.

– Ahol szükséges, elvégez-
zük a felújításokat, pótláso-
kat, tisztasági festést a nyári 
leállás idején. Idén még nem, 
jövőre már a sportcsarnokot 
is ki kell festeni, állványok 
segítségével, de ez még 
odébb van. A biztonsági 
rendszerünk szerencsére jól 
működik, a tavalyi felújítás-
nak köszönhetően arcfelis-
merésre is képes, így ahhoz 
idén nem kell nyúlnunk – tet-
te hozzá Zsirkai László.

Az Ercsi úti sporttelepen 
most indulnak a nyári mun-
kák: a novemberben átadott 
műfüves pálya első komo-
lyabb karbantartására kerül 
sor a héten. A műfüvet töltik 
fel és kezelik, hogy ne cso-
mósodjon össze.

– A műfüves pálya, illetve 
az öltözők önálló elektromos 
ellátást kapnak, a pálya 
mentén világítást is kialakí-
tunk. Ezeket a feladatokat 
már annak figyelembevéte-
lével végezzük el, hogy a 
sporttelepet a tervek szerint 
multifunkcionális sportköz-
ponttá bővíti a város pár 
éven belül – tette hozzá az 
ügyvezető.

A kft. üzemelteti a város-
központot is: hozzájuk tarto-
zik a szökőkút, a gloriett, a 
sétányon elhelyezett padok, 
a rendőrséggel szembeni 

parkoló, a Vigadó épületének 
környezete és a növényzet 
öntözése is. Külön karban-
tartási időszak nincs, rend-
szeresen figyelik a területet, 
annál is inkább, mert az 
EU-s forrásból épült projek-
tek tekintetében ötéves fenn-
tartási kötelezettsége van a 
városnak.

A kft. üzemelteti az ófalusi 
artézi kutakat is – mint azt 
már korábban hírül adtuk, 
hamarosan megkezdik a hi-
deg vizes kút újrafúrását az 
idősotthon mögötti területen.

– Kutatásokat folytattunk 
arra nézvést, hogy hol is volt 
az eredeti kút, de sem a víz-
ügyi hatóságnál, sem a levél-
tárban nem találtuk nyomát. 
Azt viszont kiderítettük, 
hogy 291 méter mély volt. A 
jelenlegi ennél valamivel ke-
vesebb, 230 méter, de mi 
majd lemegyünk az eredeti 
mélységig. A napokban hir-
detjük ki a kútfúrásra kiírt 
közbeszerzési pályázat 
eredményét, és július végén 
megkezdőnek a munkálatok 
– tette hozzá Zsirkai László, 
aki elmondta azt is: ha a kút 
más helyen is lesz, a kiöntő a 
régi helyén marad, és termé-
szetesen az is megújul.

A kft. vezényli le a volt tég-
lagyár kéményének és a régi 
létesítményeinek bontását 
is. A terület rendezése, meg-
tisztítása már folyik.

– A régi csarnokokba nem 
tudtunk bemenni, úgy benőt-
te a gaz, úgyhogy kaszálás-
sal, az ágak elhordásával 
kezdtünk. A zöldhulladékot 

ledaráljuk, a szabályoknak 
megfelelően kezeljük. Mi-
után kiszabadultak az épüle-
tek, megkezdődhetett a mun-
ka felmérése. Van négy nagy 
csarnok, hetvenszer nyolc 
méteresek, és több kisebb 
épület is. A bontást bejelen-
tettük, a hatóságok vissza is 
igazolták, így megpályáztat-
hattuk a munkát. Miután 
döntés születik, megkezdőd-
het a bontás is: a keletkező 
hulladék elhelyezéséről mi 
gondoskodunk majd. A vas-
beton szerkezetek a hely-
színre tervezett parkoló al-
építményében kaphatnak 
helyet, a kormos téglákat ve-
szélyes hulladékként kezel-
jük majd – tette hozzá.

A kft.-nek mostanáig nem 
volt saját tulajdonú irodája: 
bérleményben dolgoztak 
azok a munkatársak, akik 
nem egy-egy érdi intézmény-
hez kihelyezve látták el fel-
adatukat. Hamarosan saját 
épületbe költözhetnek, az 
Alispán utca 2. szám alá; az 
önkormányzati ingatlant 
közfeladat ellátására kapják 
meg a várostól. A még üres 
ház felújításra, átépítésre 
szorul; Zsirkai László úgy 
tervezi, hogy érdi iparosok 
segítségével szépül majd 
meg. A tárgyalások már 
megkezdődtek az ipartestü-
lettel.

– Az érvényes építési enge-
dély már megvan, ha kivá-
lasztottuk a partnereket, in-
dulhat a kivitelezés – zárta 
szavait az ügyvezető.

n ÁdÁM KaTalIN

A tanuszodában a medencéket kitakarítják, az öltözők hátsó falait újraburkolják és a megkopott tájékoz-
tató táblákat is pótolják, cserélik

A volt téglagyár 52 méteres kéményét a nyáron robbantással fogják 
bontani

Karbantartás miatt zárva

Nyári munkák az uszodákban
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Ófaluban nőtt fel, ahol még ismerték egymást az 
emberek, ezért ma is fontos számára a közösség-
építés. Kisvendéglőt vezet és a családi gazdaság 
munkáiból is bőven kiveszi a részét. Szabadide-
jében az érdi népi hagyományok felelevenítésén 
fáradozik, közben két helyi néptánccsoport alapí-
tója és vezetője.

n Bálint Edit

– Mikor kapcsolódott be a 
város kulturális életébe?

– Talán akkor kezdődött, 
amikor 2003-ban alapító 
tagja lettem a Pincetulajdo-
nosok Közhasznú Egyesüle-
tének. Kezdetben negyvenen 
voltunk a szervezetben és 
feladatul tűztük ki az ófalusi 
borospincék rendbetételét, 
valamint a régi hagyomá-
nyok felélesztését. Az önkor-
mányzat segítségével sike-
rült kiköltöztetni a siralmas, 
lepusztult állapotban lévő 
pincékből az illegális ház-
foglalókat, így elkezdhettük 
a borospincék és a környék 
rendbehozatalát. Régóta élt 
bennem a vágy, hogy Érden 
vissza kell hozni a közösség-
építő régi hagyományokat. 
Gyakran átjártunk Budafok-
Téténybe a szüreti mulat-
ságra. Szabó János a lovas 
kocsijával vett részt a felvo-
nulásban, többen csatlakoz-
tunk hozzá. Később pár érdi 
fiatallal, alig egy hónap 
alatt, augusztustól szeptem-
berig megtanultunk egy-egy 
rövid tánckoreográfiát is, 
amellyel az ünnepi műsor-
ban felléphettünk. Egy idő 
után felmerült az ötlet: Ér-
den is szervezhetnénk ha-
sonló mulatságot, különösen 
azután, hogy már a pincesor 
is kezdte visszanyerni a régi 
önmagát. Végül 2007-ben ke-
rült sor az első rendezvé-
nyünkre. Akkor nagyon bol-
dogok voltunk, de visszanéz-
ve, ma igencsak kezdetleges-
nek tűnik az első szüreti 
mulatságunk, bár indulás-
nak jó volt. Utána Szabó Já-
nossal leültünk és részlete-
sen átbeszéltük, hogyan 
folytassuk. Ekkor döntöttük 
el, hogy alakítunk egy érdi 
néptánccsoportot. Mindent 

önerőből hoztunk össze. Mi-
vel a saját magtárunk volt a 
próbák helyszíne, az együt-
tes a Magtár nevet kapta.

– Szinte morzsánként kel-
lett összegyűjteni a feledésbe 
merült népszokásokat. Ho-
gyan látott hozzá?

– Mindenekelőtt felkeres-
tem Eszes Vendel bácsit, aki 
a legjobb ismerője volt a régi 
időknek, településünk ha-
gyományainak. Rengeteg 
régi fényképet mutatott és 
sokat mesélt arról, hogyan 
emlékeztek meg az érdiek 
több évtizeddel ezelőtt a je-
les ünnepekről. Azt is meg-
tudtam, mikor, mit és ho-
gyan ünnepeltek meg. Mesél-
te például, hogy a fiúk főként 
lovas kocsin mentek az ün-
nepségekre, a lányokat pe-
dig ökrös szekéren vitték, de 
úgy, hogy közben állniuk 
kellett a kocsin, így óvták a 
gondosan kikeményített al-
sószoknyáikat, amelyek ak-
kora helyet foglaltak el, hogy 
ülve el sem fértek volna! A 
szőlővirágünnep és a szüreti 
mulatság mellett nemrégen 
felelevenítettük az egyesü-
lettel a János-napi borszen-
telő sétát is. A borászok 
előbb a templomban meg-
szenteltetik a bort, majd 
egyenként végigjárjuk a bo-
rospincéket és megkóstol-
juk, véleményezzük a borter-
mést. Ilyenkor a pincéket is 
szemügyre vesszük, meny-
nyit változtak, mit sikerült 
kiépíteni, felújítani az adott 
évben. Végül közös vacsorá-
val, mulatsággal zárjuk a 
János-napot. Ugyancsak 
szép hagyomány, hogy Úr 
napján népviseletbe öltözve 
megyünk el a templomba és 
virággal díszítjük, szórjuk 
tele a templomkertet. Még 
rengeteg szép, ünnepekhez 

kapcsolódó érdi hagyomány 
van, amit érdemes lesz fel-
éleszteni, s ebben elsősor-
ban a Magtár Néptáncegyüt-
tes tagjaira számíthatok.

– A rendezvények sikere ér-
dekében felnőtt fejjel az isko-
lapadba is visszaült.

– Nagyon fontos számom-
ra, hogy amikor felvállalok 
valamit, szakmailag kifo-
gástalan munka kerüljön ki 
a kezem alól. Először a kul-
turális rendezvényszervezői 
iskolát végeztem el. Ez segí-
tett, hogy az első botladozá-
sokat kiküszöbölve, már ma-
gabiztosan lássak hozzá a 
pincesori rendezvények 
szervezéséhez. A néptánc-
hoz meg gyermekkoromtól 
fogva vonzódtam, ám a csa-
ládalapítás, a gyermekneve-
lés meg a házépítés mellett 
nem volt időm foglalkozni 
vele, így sokáig háttérbe szo-
rult. A hagyományok felele-
venítése során azonban vég-
re előtérbe kerülhetett. Azt 
szerettem volna, hogy a tán-
cunk szakmailag is kifogás-
talan legyen, így egy 
néptáncoktatói tanfolyamot 
is elvégeztem. Mostanra két 
együttest, a Kisharang gyer-
mek- és a Magtár felnőtt nép-

tánccsoportot vezetem. 
Emellett az Ófalusi Óvodá-
ban is tanítok néptáncot. 
Közben a próbáinkat sem a 
magtárunkban, hanem az 
egykori ófalusi iskola épüle-
tében, sokkal jobb körülmé-
nyek között tarthatjuk.

– Hogyan toborozták a 
táncosokat? 

– Korántsem volt könnyű 
feladat, hiszen a fiatalok 
családalapítás előtt állnak, 
sokat dolgoznak, s közben 
jön a baba vagy még pici, így 
a kismamák leginkább nem 
vállalják, vagy hamar el kell 
hagyniuk az együttest. A 
megalakulás előtt összedug-
tuk a fejünket Szabó János-
sal és összeírtunk egy név-
sort azokról, akikre számít-
hatnánk. Az első néptánc-
tagokat személyesen keres-
tük meg. Nyakunkba vettük 
a települést, sorra becsön-
gettünk az ismerősökhöz, 
néha ismeretlenekhez is, 
hogy a szó szoros értelmé-
ben táncba hívjuk őket. Elő-
fordult, hogy értetlenül néz-
tek rám: hol élek én? Még 
hogy táncolni! Legtöbben 
azzal utasítottak el, hogy 
nincs erre idejük. Tovább-
mentem, másokat hívtam. 

Meggyőződésem, ha az em-
ber eltervez valamit, csak 
erős hittel és elszántsággal 
képes végigvinni.

– Végül sikerült egy remek 
csoportot megalakítani, 
amely lelkes fiatalokból áll.

– Én is így érzem, bár az 
elmúlt évek alatt már sok vi-
szontagságon keresztül-
ment az együttes. Többen 
elköltöztek, megházasodtak 
vagy szülés miatt távoztak a 
sorainkból. Érkeztek újak is, 
de az ő felzárkóztatásuk kü-
lön feladatot jelent számom-
ra. Nálunk nemcsak a tánc-
tanuláson van a hangsúly, 
hanem a jó közösség is szá-
mít. Nekem nagyon fontos, 
hogy mindenki jókedvvel, 
örömmel jöjjön, de nemcsak 
a heti egy próbáról meg a fel-
lépésekről szól a mi kapcso-
latunk. A mindennapokban 
is jelen vagyunk egymás éle-
tében, tudjuk, hogy bármi-
kor, bármilyen helyzetben 
számíthatunk egymásra. 
Még jobban örülök, hogy a 
kis tánccsoport tagjai is szí-
vesen jönnek. Velük azonban 
egészen másként kell foglal-
koznom. Meg kell például 
győznöm a kisfiúkat, hogy 
ne szégyelljék megfogni a 

kislányok kezét és merjenek 
lány párral táncolni. A nép-
tánc fontos viselkedési nor-
mákra is megtanít, segíti a 
gyermekek társadalmi, kö-
zösségi beilleszkedését. Ért-
hető, ha kezdetben félénken 
viselkednek, de hamar bele-
tanulnak.

– Tősgyökeres érdinek szá-
mít?

– Itt születtem és négyéves 
koromtól ebben az ófalusi 
házban nevelkedtem, ahol 
ma is lakom a családommal. 
A nagyszüleim szeretettel 
fogták össze a teljes csalá-
dunkat. Nagymamám is érdi 
lány volt, a nagypapám meg 
Iváncsáról került ide. Nagy-
szerű példával álltak elöl, 
mert mindig részt vettek Érd 
közösségi életében. Har-
mincnégy évvel ezelőtt men-
tem férjhez Hudák Mihály-
hoz, akivel szinte mindent 
együtt csinálunk. Vendéglá-
tóipari szakközépiskolát 
végzetem, s a szakmámat 
ma is gyakorlom, egy dél-bu-
dai kisvendéglő tulajdonosa 
és üzemeltetőjeként. Ugyan-
akkor a harminc éve műkö-
dő családi gazdaság felada-
taiból is kiveszem a részem. 
Három gyermeket neveltünk 
fel és máig arra törekszem, 
hogy a családi kapcsolato-
kat is minél szorosabban 
fenntartsam, mert ez a leg-
nagyobb érték számomra. 
Örülök, hogy unokáim is itt 
élnek mellettünk, így, ha 
szükség van rá, bármikor 
besegíthetek a mindennapi 
teendőkbe is. Az én felada-
tom óvodába, iskolába vinni 
őket. Akkor vagyok legbol-
dogabb, amikor mind együtt 

vagyunk. Gyakran tartunk 
közös családi összejövetele-
ket, amikor jut idő a beszél-
getésekre. Nagyszerű példa 
állt előttem a nagyszüleim 
részéről, akik 62 évet éltek 
házasságban. Tőlük tanul-
tam meg, hogy az ember 
nemcsak magának, hanem 
másokért is él. Napjainkban 
pedig nagyobb szükségünk 
van egymásra, mint bármi-
kor.

– Mire emlékezik a gyer-
mekkorából?

– Egy ideig a „hegyen” lak-
tunk, gyerkőcként végigcsa-
tangoltam a Kálvária-dom-
bot, ismertem Ófalu minden 
zegét-zugát. Kizárólag szép 
emlékeket őrzök. Ahogy ak-
koriban sok gyerkőc, én is 
besegítettem a gazdaság-
ban. Nyáron rám bízták a li-
bák legeltetését, vagy men-
tem én is a mezőre kapálni, 
terményt betakarítani. Gyü-
mölcsöt szedtem a barackos-
ban, szüreteltem a szőlőhe-
gyen, de a játékra is jutott 
mindig idő. Szerettem ezt az 
életet, soha nem vágyódtam 
el innen. Ma is szívesen dol-
gozom a szőlőhegyen, mert a 
vendéglő hangos zaja után 
hihetetlen csenddel ajándé-
koz meg. Legfeljebb a ma-
dárcsicsergés hallatszik, 
ami megnyugtat, segít leten-
ni a mindennapok nyüzsgé-
sének fáradalmait.

– Mi a gyakoribb? Megbíz-
zák vagy ön talál rá a fel-
adatra?

– Rám inkább az utóbbi 
jellemző. Egyből észreve-
szem a feladatot és attól 

kezdve nem tudok tőle sza-
badulni, muszáj foglalkoz-
nom vele! De bármiről is volt 
szó, mindig azzal a hittel 
vágtam bele, hogy valakinek 
el kell kezdenie, mert ha 
mindenki másra vár, abból 
soha nem lesz semmi! Meg-
győződésem, hogy nagy 
szükség van olyanokra, akik 
elöl járnak, viszont követők 
nélkül ők sem mennek sem-
mire. Bátran bele kell vágni, 
mert mindig lesznek, akik 
mögéd állnak és segítenek a 
cél elérésében. Ha nem ülök 
fel a biciklimre és nem szólí-
tom meg egyenként a fiatalo-
kat, hogy jöjjenek táncolni, 
talán máig nem lenne Érd-
nek néptáncegyüttese! Vi-
szont ehhez rájuk is szükség 
van, hiszen igazuk van, ami-
kor azt mondják, ez nem szó-
rakozás, hanem kemény 
munka is! Igen. Rendkívül 
sok erőfeszítést, lemondást 
és áldozatot követel, mégis 
megéri! A közönség szerete-
te már csak a ráadás. Ahogy 
megismertek bennünket, 
egyre több felől kaptunk 
meghívást fellépésekre, 
nemcsak a környező telepü-
lésekről, hanem távolabbra 
is. Lényegesnek tartom, 
hogy az emberek megértsék: 
a kikapcsolódásra, a szóra-
kozásra is óriási szükség 
van, mert a feltöltődés hiá-
nya előbb vagy utóbb nem-
csak a teljesítmény, de az 
egészség kárára is megy. 
Elődeink ebben is nagyon 
bölcsek voltak. Ideje volt a 
kemény munkának, de adtak 
időt az ünnepeinknek is! 
Szükséges időt szánni a kö-
zös szórakozásra is, mert 
ezzel együtt teljes az éle-
tünk!

– Mikor és hogyan érkezik 
eleget tenni a feladatoknak?

– Sokszor kelek kora haj-
nalban, s gyakran fekszem 
le éjfél után. A biztos családi 
háttér és segítség nélkül 
azonban nem menne. Mint 
utaltam rá, a kisvendéglő ve-
zetése mellett a férjem a csa-
ládi gazdaságban és a borá-
szatban is számít a mun-
kámra, például a teljes admi-
nisztráció az én feladatom. 

Viszont én is bármikor szá-
míthatok az ő segítségére. Mi 
mindig, mindenben támogat-
juk egymást, mert ez csak 
így működhet. Bátran tá-
maszkodhatunk egymásra, 
mert mindketten tudjuk, bár-
mit kérünk a másiktól, úgy 
teljesíti, mintha mi magunk 
végeztük volna el. Ezenkívül 
mindketten tagjai vagyunk a 
Történelmi Vitézi Rendnek 
is. Kevés hölgy tagja van a 
rendnek, de mivel főként ka-
ritatív tevékenységgel foglal-
kozik, engedtem Erdélyi Ta-
kács István református lel-

kész kérésének és a férjem 
oldalán én is beléptem. Tag-
jai vagyunk még a Szent 
László Társaságnak is, 
gyakran részt veszünk a 
rendezvényeiken.

– A jótékonysági rendezvé-
nyeken is mindig jelen van a 
Hudák házaspár…

– Otthonról, saját csalá-
dunkból hoztuk mindketten 
a közösségért tenni akarást, 

az önkéntes munka örömét 
és a segítő szándékot. Sokan 
megkeresnek bennünket, mi 
pedig erőnkhöz mérten min-
dig törekszünk a segítségre. 
Mélyen hiszek abban, hogy a 
jó közösség mindennél töb-
bet ér! Ennek formálása és 
elérése pedig áldozatokkal 
jár. Nagyon jó érzés adni. Az 
is meggyőződésem, hogy az 
ember valahol, valamikor 
mindig visszakapja mindazt, 
amit jó szívvel ad. Úgy vélem, 
csak úgy várhatunk el má-
soktól bármit is, ha mi ma-
gunk jó példával járunk elöl.

Beszélgetés Hudák Ágnessel, a Magtár Néptáncegyüttes vezetőjével

„Mindig lesznek, akik mögéd állnak és segítenek”

Személyesen kereste meg az ismerősöket, hogy táncolni hívja őket. „Nagy szükség van olyanokra, akik 
elöl járnak, viszont követők nélkül ők sem mennek semmire” A Szent Iván-napi piknik egyik szervezőjeként. „Mélyen hiszek ab-

ban, hogy a jó közösség mindennél többet ér”

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

37
70

57
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Pest megye első és egyet-
len megyei jogú városa Érd, 
éppen 10 éve, 2006. július 
11-e óta viseli a címet.

Az Országgyűlés egy 
2005-ös határozatával nyil-
vánította azzá, de ténylege-
sen a következő évi önkor-
mányzati választások kitű-
zésének napjától, vagyis 
2006. július 11-étől vált Érd 
megyei jogú várossá, amely-
ből 23 van jelenleg Magyar-
országon. Egy 1990-ben ho-
zott törvény szerint minden 
olyan város kérhette megyei 
jogú várossá nyilvánítását, 
amelynek lakossága megha-
ladta az 50 ezer főt. A megyei 
jogú város – megfelelő elté-
résekkel – saját hatásköre-
ként ellátja a megyei feladat- 
és hatásköröket; a címmel 

járó jogokat és kötelezettsé-
geket jogszabályok írják elő.

Érd 1979-ben lett város, 
akkor mintegy negy ven ez-
ren éltek itt, tehát azelőtt 
Európa legnagyobb faluja 
volt. A  települést még az 
1920-as években felparcel-
lázták, és folyamatosan bő-
vül. A rendszerváltozáskor 
48 ezer körüli állandó beje-
lentett lakos élt itt, s azóta 
évente mintegy ezerrel nö-
vekszik az itt élők sora. 
A tavalyi statisztikai adatok 
szerint csaknem 64 ezren él-
nek a városban; a megyei 
jogú városok közül itt a leg-
nagyobb a népsűrűség.

2006-ban sokan „megmo-
solyogták”, hogy az egykori 
falu megyei jogú rangot ka-
pott, ám az elmúlt 10 év tuda-

tos városfejlesztési politiká-
ja bebizonyította, hogy Érd 
egy folyamatosan fejlődő te-
lepülés.

A kormány a Modern Vá-
rosok programmal Érdnek 
2020-ig 40 milliárd forintot 
biztosít, s a fejlesztésekkel 
Érd tudatosan készül arra, 
hogy 2030-ra Pest megye 
székhelye lehessen – nyilat-
kozta T. Mészáros András. A 
polgármester szerint a tele-
pülésnek ehhez minden 
adottsága megvan. A követ-
kező években pedig mindent 
megtesznek azért, hogy ide-
ális megyeszékhellyé vál-
hassanak. Érd első embere 
szerint a Modern Városok 
programban a településnek 
jutó 40 milliárd forint garan-
cia lehet erre.

– A 2015 és 2020 közötti 
időszakra tervezett Batthyá-
ny-programnak négy pillére 
van, ebből a legfontosabb a 
gazdaságfejlesztés. Létre-
hozunk egy kétszáz hektá-
ros gazdaságfejlesztő öveze-
tet, ahol első körben legalább 
tízezer új munkahelyet sze-

retnénk teremteni. A Duna-
parton turisztikai és más 
fejlesztéseket hajtunk végre, 
és vállalkozói falut hozunk 
létre azoknak, akik most la-
kóövezetben dolgoznak – fo-
galmazott T. Mészáros And-
rás.

Komoly intézményfejlesz-
téseket is tervez a város, 
visszavásárolnák a most 
magánkézben levő vízművet, 
és megoldanák a felszíni víz-
elvezetést is. Utóbbival ösz-
szefüggésben egy záportá-
rozót szeretnének kialakíta-

ni, ahol szintén turisztikai 
beruházásokat terveznek. A 
felszíni vízelvezetés után 
utakat, kerékpárutakat és 
járdákat építenének, annyit, 
amennyit a költségvetés 
alapján fenn tudnak tartani, 
emellett Ercsi felé egy a vá-
rost ivóvízzel ellátni képes 
vezetéket fektetnének le. – A 
közbiztonság javítása érde-
kében a következő egy-két 
évben jelentősen bővítenék a 
térfigyelőkamera-rendszert 
is – közölte T. Mészáros And-
rás. n BNYH

Hamarosan minden érdi 
háztartásba eljut az ingye-
nes városkártya, amely az 
Érd Arénában és a projekt-
hez csatlakozó kereskedők-
nél, vállalkozók-
nál biztosít majd 
kedvezményeket: 
az érdiek a vásár-
lás során elköltött 
pénz bizonyos szá-
zalékát vissza-
kapják a kártyá-
jukra, és a követ-
kező alkalommal 
levásárolhatják.

A rendszert a 
p r o j e k t g a z d a 
Go!Store cég vezetői ismer-
tették két, múlt csütörtöki 
előadás keretében az érdi 
vállalkozóknak. A rendez-
vény vendége volt Simó Ká-
roly alpolgármester is, aki 
lapunknak elmondta: a vá-
roskártya által elérhető 
anyagi előnyök arra ösztö-
nözhetik az érdieket, hogy 
pénzüket a helyi kiskereske-
dőknél, szolgáltatóknál, vál-
lalkozóknál költsék el. A 
szervező cég ingyen bizto-
sítja a városkártya admi-
nisztrációját, ráadásul or-
szágos háttérrel rendelke-

zik, így az érdiek nemcsak 
városunkban, hanem az or-
szág több pontján is élhet-
nek a kártya nyújtotta elő-
nyökkel.

– Több kisebb és nagyobb 
városban vezettek már be 
hasonló szolgáltatást, Érden 
is eljött ennek az ideje. Az 
önkormányzat támogatja az 
ötletet, ám a kártyarendszer 
működtetésére nem kíván 
minden évben hatalmas ösz-
szegeket költeni – több ön-
kormányzatnak ugyanis ez 
évente több millió forintjába 
kerül. Olyan rendszer kell, 
ami önmagát eltartja. A vá-
ros az Érd Arénán keresztül 
azzal segíti a rendszer bein-
dulását, hogy egyszeri alka-
lommal huszonötezer kár-

tyát biztosít a város lakói-
nak, amelyeket a július-au-
gusztus hónapokban a ház-
tartásokba kerülő polgár-
mesteri hírlevél tartalmaz 

majd – mondta az 
alpolgármester, 
hozzátéve: a kár-
tya egyben Ma-
gyar Turizmus 
Kártya (Hungary-
card) funkciót is 
ellát; ennek ára 
egyébként dara-
bonként ötezer fo-
rint lenne, az érdi-
ek azonban ingyen 
kapják. Ennek se-

gítségével már idén nyáron, 
a szabadságok ideje alatt is 
számos kedvezményt vehet-
nek igénybe az érdiek or-
szágszerte (például feszti-
vál-, múzeumi, állatkerti, 
fürdőbelépők),

– Az első érdi elfogadóhely 
az Érd Aréna lesz; reméljük, 
helyi vállalkozók is csatla-
koznak a rendszerhez – zár-
ta szavait az alpolgármes-
ter. A városkártyával kap-
csolatos további lehetősé-
gekről lapunkban is rend-
szeresen tájékoztatjuk majd 
a lakosságot. n Á. K.

Az egész várost felkavar-
ta, amikor tavaly halottak 
napján holtan találtak egy 
idős házaspárt Kossuth utcai 
családi házukban. A  bűn-
tény nemcsak brutalitása mi-
att, hanem azért is megrázta 
a helyi közvéleményt, mert a 
meggyilkolt házaspár évekig 
tanított Érden, nagyon sokan 
szerették, becsülték őket. 
Mindenki értetlenül állt az-
előtt, hogy vajon kinek áll-
hattak az útjában, hiszen 
úgy tudni, vagyonuk nem 
volt. 

Ősz óta keresték a rend-
őrök az elkövetőt, s most azt 
feltételezik, hogy egy ismerő-
sük: a takarítónő volt a tet-
tes. 

Dr. Gyugyi Csilla, a Pest 
Megyei Főügyészség szóvi-
vője lapunknak elmondta, 
hogy a 39 éves érdi nő több 
évvel ezelőtt ismerkedett 
meg a 80 évesnél idősebb há-
zaspárral. Többször volt ná-
luk, segített nekik apróbb, a 
mindennapi élethez tartozó 
teendőkben.

Tavaly október 30-án este-
felé azzal ment el hozzájuk, 
hogy megbeszéljék a másna-

pi takarítást. A beszélgetést 
követően a nő – még ponto-
san meg nem állapítható in-
dokból – a gyanú szerint a 
sértettekre támadt. Egy ott 
talált tárggyal az előszobá-
ban többször lesújtott az asz-
szony, majd a konyhában a 
férfi fejére. Ezután felforgat-
ta a házat, kutatott, majd ma-
gával vitte és elrejtette a bűn-
cselekmény elkövetésének 
eszközét.

Az idős házaspár a bántal-
mazás következtében a hely-
színen meghalt. Két nap eltel-
tével a hozzátartozók értesí-
tése alapján a rendőrség ta-
lált rájuk. A bűncselekmény 
gyanúsítottját a nyomozók 
júliusban fogták el.

A különös kegyetlenség-
gel, több ember sérelmére el-
követett emberölés bűntetté-
vel gyanúsított nő esetében a 
kiszabható büntetés súlyos-
ságára figyelemmel a gyanú-
sított szökésének, elrejtőzé-
sének veszélye fennállt, ezért 
a Pest Megyei Főügyészség 
indítványozta a gyanúsított 
előzetes letartóztatásának 
elrendelését, amire július 
7-én került sor.  n BNYH

Elkészült az EuroVelo 6 ke-
rékpárút Nagytétény és Száz-
halombatta közötti szakaszá-
nak koncepciója. Az anyagot 
az önkormányzat készíttette, 
a beruházó azonban az állam, 
azaz a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő (NIF) Zrt. lesz – 
jelentette be múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján T. Mészáros 
András.

Mint a polgármester elmond-
ta, Nagytéténytől Ófaluig a ki-
szélesített gáton vezetne a ke-
rékpárút, ami pedig a folytatást 
illeti, a koncepció készítői több 
javaslattal is éltek: az egyik 
megoldás szerint a kerékpárút 
a volt téglagyártól a százhalom-
battai kompkikötőig a parti sá-
vot követve, a Dunára épített 
hídon vezetne végig, de kidol-
gozták a hegytetőn átvezető 
kerékpárutak lehetőségét is.

T. Mészáros András elmond-
ta: Érd legszívesebben a Duna-

parti megoldást támogatná, 
annak turisztikai értéke miatt.

– Ez a megoldás drágább 
ugyan, de számolni kell azzal 
is, hogy a hegyen átvezető ke-
rékpárút szántóföldek mentén 
fut, traktorok is használják a 
területet, így rendszeres kar-
bantartásra szorulna – jegyez-
te meg a polgármester, aki kér-
désünkre elmondta azt is: Száz-

halombattával még nem tár-
gyaltak e kérdésben.

– Felvettük a kapcsolatot a 
NIF-fel, illetve az illetékes szak-
tárcával, valamint Révész Má-
riusz kormánymegbízottal, és 
pár napon belül megkezdődnek 
a szakmai egyeztetések. Írás-
ban már felajánlottuk a NIF-
nek, hogy használják fel a most 
elkészült anyagot, amivel há-
rom hónapos munkát spórol-
tunk meg az infrastruktúra-fej-
lesztő cégnek. Szeretnénk, ha a 
koncepció alapján mihamarabb 
megszületnének a tervek, hogy 
megépülhessen a Budapesttől 
Százhalombattára vezető ke-
rékpárút, amelyről mind a papi 
földeken kialakításra kerülő 
záportározót, mind a volt tégla-
gyárat megközelíthetik majd a 
biciklisek – mondta T. Mészá-
ros András, hangsúlyozva: Érd-
nek nagyon fontos, hogy meg-
épüljön a kerékpárút, és bízik 
abban, hogy ha megszületik a 
döntés, a kivitelezés rövid időn 
belül, 2018-ra megtörténhet.

– Mi készen állunk a munka 
folytatására, a NIF feltételrend-
szere is adott, így reméljük, 
hogy két év múlva át lehet adni 
az EuroVelo 6 érdi szakaszait – 
zárta szavait. n ÁdÁM KaTalIN

Teljesen megújulnak a Vörösmarty gimnázium 
vizesblokkjai, amiket utoljára a ’80-as években 
korszerűsítettek. A nyári hónapokban három 
emeleten cserélik a tanári, fiú- és lánymosdók 
fűtését, szaniterjeit, burkolatát, vezetékeit. 

Alighogy befejeződött a ta-
nítás és lezajlottak az érettsé-
gik, megkezdődött a várva 
várt felújítás: július első heté-
re már nyoma sem volt a régi 
burkolatnak, befejeződött a 
bontás, javában véstek, 
vezetékeltek. Az ablakok ki-
vételével – hiszen azokat pár 
éve cserélték – teljes egészé-
ben megújulnak a tanári, fiú- 
és lánymosdók.

– A vizesblokkok állapota 
évtizedes probléma volt, több-
ször felvetettük már, hogy 
meg kellene újítani e helyisé-
geket. A diákok nemrég azt 
javasolták, hogy az alapítvá-
nyi bál bevételéből építsük át 
a vizesblokkokat, de mivel az 
ehhez szükséges összeg 
nagyjából harminc év alatt 
jött volna össze ezen a módon, 
inkább az önkormányzathoz 
fordultunk. Bár 2013 óta az 
iskolát a KLIK tartja fenn és 

működteti, a város sajátjának 
tekinti az érdi oktatási intéz-
ményeket, és forrást tudtak 
találni a felújításhoz: 35 millió 
forintból valósulhat meg az 
átalakítás – mondta lapunk-
nak Szilasné Mészáros Judit 
igazgató, akitől megtudtuk 
azt is: a munkálatok augusz-
tusban fejeződnek majd be. 
A mosdókat új berendezéssel 
látják el és át is alakítják: több 
lesz a szabad tér, falikutat 
szerelnek fel, ahonnan a taka-
rítók vizet vehetnek, és ami 
még fontosabb: mindenhol be-
vezetik a meleg vizet – eddig 
ugyanis több mosdóban csak 
hideg volt.

A felújítással párhuzamo-
san épül a gimnázium új tor-
naterme is, a Nemzeti Sport-
központok beruházásaként. 
Az első ütem augusztus végén 
zárul, az átadás jövő január-
ban lesz. n ÁdÁM K. 

Háromnapos közösségi 
munka keretében szépültek 
meg a Gárdonyi iskola belső 
terei: önkéntes szakembe-
rek gletteltek, javítottak, a 
szülők, diákok, pedagógu-
sok pedig festettek, takarí-
tottak. 

A Gárdonyi Érd egyik leg-
jobb állapotban lévő iskolá-
ja, amit hat esztendeje épí-

tettek újjá, ám ahol több 
mint nyolcszáz gyerek kop-
tatja nap mint nap a pado-
kat, ott a falak, lábazatok is 
könnyebben sérülnek, ko-
szolódnak.

– A munka felmérését az 
egyik, festő szakmában dol-
gozó édesapa végezte. Ezer-
négyszáz négyzetméternyi 
falfelület szorult festésre. 
A  glettelést, javításokat, 
azaz a szakmunkákat szin-
tén festő apukák végezték, 
az ecsetet azonban már a ta-
nárok, diákok, szülők is meg-
ragadták, ahogy a felmosó-

rongyot is – mondta lapunk-
nak Pintérné Bernyó Piros-
ka igazgatónő, akitől meg-
tudtuk azt is: a szükséges 
anyagokat részben az Érdi 
Tankerület biztosította, de 

több százezer forint érték-
ben kaptak festéket egy fes-
tékgyártótól is, az egyik ott 
dolgozó édesapának köszön-
hetően.

– Minél gyakrabban fordí-
tanak némi munkát az állag-
megőrzésre, annál kevésbé 
lesz szükség nagyobb, költ-
séges felújításokra, és az 
épület állaga is tartósabb 
lesz – tette hozzá az édesapa, 
aki a felújítás legelső napján 
végezte a szakipari feladato-
kat, és elhozta segítségül az 
egyik kollégáját is.

– Három napon keresztül 
reggel nyolctól este hatig 
egymást váltva dolgozott 
húsz család – szülők és diá-
kok – és negyven tanár. Volt, 
aki két nap is eljött, mások 
csak pár órát tudtak vállalni. 
Egyesek festettek, mások ta-
karítottak vagy kenték a zsí-
ros kenyeret, üdítőt, vizet kí-
náltak. Egymillió forint érté-
kű munkát végeztünk el múlt 
keddtől csütörtökig – mondta 
Ivánszkiné Fintor Ágnes, a 
szülői munkaközösség elnö-
ke, hozzátéve: a fiatalabb di-
ákok a szüleikkel érkeztek, a 
gimnazisták pedig a közös-
ségi szolgálat keretében vál-
laltak pár órát.  n Á. K.

Két keréken a Duna felett

T. Mészáros András elmondta: 
Érd legszívesebben a Duna-parti 
megoldást támogatná

Az EuroVelo 6 egyike a két EuroVelo kerékpárútvonalnak, 
amely érinti Magyarországot. Franciaországtól, az Atlanti-óce-
ántól (Svájcon, Németországon, Ausztrián, Szlovákián, Ma-
gyarországon, Horvátországon, Szerbián és Románián keresz-
tül) Bulgáriáig, a Fekete-tengerig vezet, és több fontos európai 
folyót követ. Az EU az EuroVelo programját nem támogatja.

Harmincötmilliós 
mosdófelújítás a VMG-ben

Iskolaszépítés közösségi munkában

A munkát a tantestület mellett a szülők és a diákok vállalták

Egy ismerősük ölhette meg  
az idős tanár házaspárt

Jön az ingyenes érdi városkártya

Az elmúlt 10 év tudatos városfejlesztési politikája bebizonyította, 
hogy Érd egy folyamatosan fejlődő település

2030-ra megyeszékhely lenne Érd

Tíz éve a megyei jogú városok között

A hatályos jogszabályok szerint ötvenezres lakosságszám fö-
lötti városok jelentkezhetnek, azonban a megyeszékhelyek 
akkor is megyei jogú városok, ha az ott élők száma nem éri el a 
fenti határt. Ilyen például Salgótarján és Szekszárd, viszont 
négy ötvenezer lakos fölötti település, Dunaújváros, Hódme-
zővásárhely, Nagykanizsa és Sopron utólag kapta meg a címet.

Júliustól ingyenes lett  
a kéményseprés

Ingyenes a kéményseprő ipari szolgáltatás július 
1-jétől, függetlenül attól, hogy kivel kötött szerződést az 
adott település. Pest megyében a legtöbben a katasztró-
favédelemhez tartoznak a hónap elejétől.

A gázüzemű tüzelőberendezéseket kétévente, az ösz-
szes többit évente, a kéményeket pedig négyévente kell 
ellenőrizni. A kétszeri kiértesítés alapján végzendő sor-
munka minden szolgáltatónál díjmentes.

Az ország 15 megyéjében, 1835 településen a kataszt-
rófavédelem látja el a közfeladatot, a többi helyen pedig 
az eddigi szolgáltató.

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése januári ülésén 
döntött, hogy áttér a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv általi szolgáltatásra.

Az új törvényi szabályozás értelmében a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény hatályon kívül helyezésével 2016. július 1-től 
megszűnik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak ellátási kötelezettsége Pest Megye közigazgatá-
si területére nézve. Vagyis, ami eddig Érd feladata 
volt megyei jogú városként és Pest megyében, az az 
év közepétől állami kézben lesz. Ennek értelmében 
a város és a Magyar Kémény Kft. között kötött ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatási szerződését – a 6 
hónapos felmondási időre is figyelemmel – a Köz-
gyűlés 2016. július 14-re felmondta, és 2016. július 
15-től a kéményseprő-ipari tevékenységet átadja a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervnek. A törvény 
értelmében pedig 2016. július 1-től a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás évente két alkalommal ingye-
nes lesz.

n BNYH
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Ezen a nyáron is folytató-
dik az a nagy sikerű, külön-
leges zenei programsorozat, 
amelyet tavaly rendeztek 
meg először a fővárosban. A 
három hónap alatt tíz csoda-
szép szabadtéri helyszínen, 
összesen 80 zeneművész, 
nem kevesebb mint 520 rö-
vid hangversenyét élvezheti 
a közönség.

„Legyen a zene minden-
kié” – mondta a múlt század 
derekán Kodály Zoltán, s 
úgy tűnik, az egész nyáron 
át tartó, Zenélő Budapest el-
nevezésű, ingyenes koncert-
sorozattal valóban sikerül 
elérni, hogy minél többen 
hallgassanak minőségi ze-
nét. Az idei sorozat még má-
jus 27-én vette kezdetét és 
augusztus 14-én zárul. 
Eközben több mint félezer, 
15–20 perces élőzenei hang-
versenyt élvezhet a közön-
ség.

A tavalyi első Zenélő Bu-
dapest hat helyszíne – a Vár-
kert Bazár Gloriettje, illetve 
neoreneszánsz udvara, a 
Szentháromság tér, a Ma-
gyarság Háza erkélye, a 
Szent István-bazilika lép-
csője, a Vajdahunyad vára 
udvara, a margitszigeti Ze-
nélő kút – ebben az évben 
négy újjal gyarapodott. Idén 
még a Műcsarnok lépcsőjén, 
valamint a Deák, a Vörös-
marty és a Vigadó téren is 
koncerteznek a fellépők. A 
felsorolt, a fővárosiak és a 

turisták által is szívesen lá-
togatott helyszíneken külön-
böző stílusú zenei progra-
mok várják az érdeklődőket. 
Összesen 80 zeneművész lép 
fel a nyár folyamán, a hang-
versenyek pedig a színhe-
lyek jellegéhez és hangula-
tához is illeszkednek.

A Vajdahunyad várában 
erdélyi népzenét és népdal-
előadást élvezhet a közön-
ség. A Magyarság Háza er-
kélyén játszó fafúvósok ope-
raénekessel a magyar ro-
mantika és néphagyomány 
értékeiből kínálnak ízelítőt. 
A Várkert Bazár Gl ori ett jé-
nél huszárruhás rézfúvós 
kvintett, míg a neorene-
szánsz kertben a budai pol-
gárok múltidéző dallamai 
csendülnek fel egy szaxofon-
együttes tolmácsolásában. 
A Szent István Bazilika előtt 
egyházzenei népénekekre 
írt harangjátékot hallgathat 
a közönség. A margitszigeti 
Zenélő kút pavilonjánál a 
polgári korok hangulatát 
idézi a rokokó ruhába öltö-
zött hölgyek vonósnégyese. 
A jazz kedvelői a Műcsarnok 
lépcsőinél élvezhetnek eb-
ben a stílusban előadott 
klasszikus műveket. A bel-
városi Deák, Vörösmarty és 
Vigadó téren pedig kürtök 
és fuvolák versengenek töb-
bek között Mozart, Dvořak, 
Bizet, Csajkovszkij, Doppler 
műveit megszólaltatva. 
Utóbbi helyszíneken a kije-

lölt napokon akár félórán-
ként is számíthatnak mini-
kon cer tek re az arra járók. A 
többi helyszínen pedig min-
den előadási napon, egy-
mást követően két rövid 
hangversenyt hallgathat-
nak az érdeklődők.

A különleges zenei soro-
zat érdekessége még, hogy a 
program állandóan válto-
zik, szereplői roppant széles 
repertoárt mutatnak be, így 
a közönség hétről hétre új 
művekkel találkozhat. Aki 
tavaly már hallgatta és meg-
szerette a Zenélő Budapest 
rendezvényt, annak idén is 
lehetősége van végigkísérni 
a zeneirodalom remekeiből 
felcsendülő, külön erre az 
alkalomra készült kamara-
zenei műsorok sokszínűsé-
gét és változatosságát.

A nagyszabású projekt öt-
let- és szakmai gazdája Götz 
Béla művészeti vezető, Já-
szai Mari-díjas díszletterve-
ző, valamint Götz Nándor 
zenei vezető és klarinétmű-
vész. A három hónapig tartó 
Zenélő Budapest koncertso-
rozatot a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ 
szervezi és Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, vala-
mint a Miniszterelnökség 
támogatja, így a hangverse-
nyek ingyenesek.

Részletes program a 
f a c e b o o k . c o m /
zenelobudapest/ oldalon 
olvaható. n BÁlINT EdIT

A napokban immár harma-
dik kiadását érte meg A Sza-
hara bűvöletében című kötet, 
amelynek szerzője dr. 
Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgató-
ja. A könyv a 20. század leg-
sikeresebb magyar földrajzi 
felfedezője, Almásy László 
életútját kíséri végig.

Kubassek János még ifjú 
gimnazistaként találkozott 
először a sikeres földrajzi fel-
fedező Az ismeretlen Szaha-
ra című könyvével, amely 
rendkívül nagy hatással volt 
rá, majd évekkel később tör-
ténelem-földrajz szakos 
egyetemistaként megtudta, 
hogy tanára, Kádár László 
professzor is tagja volt az 
Almásy László által vezetett, 
1933-as szaharai expedíció-
nak.

Az érdi múzeumigazgató 
1993-ban maga is szervezett 
expedíciót a Líbiai-sivatag-
ba, s eljutott azokra a nehe-
zen megközelíthető, járatlan 

v idékekre, amelyeken 
Almásy László is járt, ám ne-
gyedszázados kutatásainak 
eredményét összegező kötete 
mégis csak az Angol beteg 
című film sikerét követően 
vált a laikus olvasók között is 
keresetté.

Nem fér hozzá tehát kétség, 
hogy az Afrika-kutató 

Almásy kalandos pálya-
futását roppant hitelesen 
bemutató, A Szahara bű-
völetében című könyv 
népszerűségét a kilenc 
Oscar-díjjal kitüntetett 
film hozta meg, de nem 
árt tudni, hogy Kubassek 
János még a ‘90-es évek 
elején felajánlotta köny-
vének kéziratát a kiadók-
nak, mindhiába. Húszból 
négy elutasította, 16 még 
válaszra sem méltatta.

Azóta szerencsére már 
a harmadik kiadásnál 
tart a kötet, amely néhány 
újdonságot is tartogat az 
olvasók számára, s eddig 

publikálatlan eredeti fotó és 
dokumentum is szerepel az 
újra megjelent könyvben.

Almásynak Érdhez is volt 
némi kötődése: felderítő piló-
taként gyakran megfordult 
az akkori Duna-közeli sport-
repülőtéren, erről a Suhanó 
szárnyak című könyvében 
meg is emlékezett.

A Magyar Földrajzi Múze-
umban 1983 óta – néhány 
eredeti tárgy kíséretében – 
állandó kiállításként is lát-
ható Almásy László életmű-
ve, kinek egyetlen szobra, 
amely Domonkos Béla alko-
tása, az érdi múzeumkert-
ben található. n B.E.

Első alkalommal tartott művésztelepet az érdi 
Poly-Art Alapítvány szekciójaként működő Kép-
zőművészek Érdi Közössége. Tagjai a múlt héten 
a parkvárosi őstölgyek árnyékában festettek és 
agyagoztak, majd pénteken délután szabadtéri 
villámkiállítással zárták a tábort.

A húszéves Poly-Art nem 
hivatásos képzőművészei so-
káig megelégedtek azzal, 
hogy az évenként egyszer 
sorra kerülő közös tárlatokon 
bemutathatták munkáikat. 
Két évvel ezelőtt azonban ré-
szükről is felmerült az igény, 
hogy az Irodalomkedvelők-

höz hasonlóan ők is szoro-
sabb közösségbe szerveződ-
jenek. 2014-ben létrehozták a 
Képzőművészek Érdi Közös-
ségét, amelynek elsődleges 
célja a közösségépítés és egy-
más megismerése volt. Abban 
is egyetértettek, hogy rend-
szeres találkozásaik, beszél-
getéseik és tapasztalatcseré-

ik során – akár észrevétlenül 
is – képesek lehetnek pozití-
van hatni egymásra, hiszen 
olykor egy-két jó szó, kedves 
gesztus is csodákra képes az 
érzékeny lelkekben! Ezen ér-
tékek mentén fogalmazták 
meg terveiket is, amelyek kö-
zött egy helyi művésztelep el-

indítása is szerepelt. Mivel 
tavaly a Czabai-kert adott 
otthont az első őszi művészeti 
pikniknek, felmerült a gondo-
lat, hogy egy alkotótábornak 
is tökéletes helyszíne lehetne. 
Így a múlt kedden először nyi-
totta meg kapuit az „Alkotni 
KÉK” művésztelep a Czabai-
kertben.

A szervező, Bálint Imre 
elmondta: a tagok többségé-
nek újdonságot jelent a közös 
helyen való alkotás, viszont 
olyanok is akadtak köztük, 
akik régóta rendszeres láto-
gatói más művésztelepek-
nek. A mostani alkotói tábor-
nak nem volt konkrét témája 
és technikája sem, a tíz 
résztvevő szabadon, a saját 
elképzelései alapján készí-
tette el a munkáit. Zömében 
festmények születtek, de a 
kellemes hűvöst adó, magas 
tölgyfák alatt két keramikus 
is dolgozott. Bár mindössze 
négy napig tartott, a művész-
telep kiváló alkalom volt 
arra is, hogy a KÉK tagjai 
közelebbről megismerjék 
egymást. Időnként alkotás 
közben vagy ebédidőben jó 
hangulatú beszélgetések, 
eszmecserék folytak közöt-
tük. A csodaszép környezet 
pedig csak növelte a résztve-
vők alkotói kedvét.

Pénteken délután az Iro-
dalomkedvelők klubjával kö-
zös zárórendezvényt tartot-
tak. Ez alkalomból a képző-
művészek szabadtéri villám-
kiállításon mutatták be a 
művésztelepen készült alko-
tásaikat, az irodalmárok pe-
dig legfrissebb írásaikból 
tartottak felolvasást. A kö-
zös tárlatot Arany János 
A tölgyek alatt című versét 
idézve, Majorné Bániczki 
Julianna nyitotta meg.

Érdeklődésünkre Vincze 
Jutka elmondta: rendkívül 
inspiráló volt számára a szó 

szoros értelmében is „festői” 
természeti környezet. Oly-
annyira, hogy még hazaérve 
sem tudta abbahagyni a fes-
tést. Előfordult, hogy éjsza-
kába nyúlóan dolgozott, 
hogy befejezze a megkezdett 
képet.

Ács Valéria Mária agyag-
gal dolgozott a telepen. Így 

az ő munkáinak még több 
fázison át kell esniük ahhoz, 
hogy végleg elkészüljenek. 
Ennek ellenére úgy vélte: 
nagyszerűen sikerült az Al-
kotni KÉK művésztelep, s 
nem kérdés számára, hogy a 
következőn is részt szeretne 
venni. 

n ÁBRaHÁM E.

Az angol beteg Érden

Zenélő Budapest

Félezer szabadtéri minikoncert

Strauss: Denevér a Vörösmarty téren

Keringők, polkák a Várkert Bazárban, minden vasárnap 14.30 és 15.00 órakor
 (Fotók: Facebook.com/zenelobudapest)

Tíz képzőművész az őstölgyek ölelésében

„Alkotni KÉK” a Czabai-kertben

Ősfák alatt az érdi alkotók

Bálint Imre szervező festés közben

Ács Valéria Mária agyagtárgyakat készített

Jó hír a nézőknek, hogy az ÉrdTV adása bekerült a szolgáltató programkínálatába. A városi televízió 
műsorai digitális vételre alkalmas eszközökkel és hálózaton foghatók, a családi házas övezetben az 
S35 csatornán (418 MHz), a lakótelepen pedig az S31 csatornán (386 MHz).

Az ÉrdTV már a Digi hálózatán is fogható!TeTő-Zsindely
sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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76

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

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

37
78

85

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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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

Az a több tízezer beván-
dorló, aki annak idején a Vir-
ginia óceánjárón utazott az 
ígéret földjére, a New York-i 
Szabadság-szobrot látta meg 
először. Mindenki partra 
szállt, hogy a város végtelen 
utcái közül valamelyikben 
megtalálja boldogságát.

Egyvalaki nem: 1900, a 
hajó zongoristája soha nem 
lépett a szárazföldre. Egy 
kazánfűtő a vendégek után 
értékeket keresgélt a sza-
lonban, de nem órát talált, 
hanem egy csecsemőt, akit 
a zongora tetején hagytak. A 
XX. század első évéről 1900-
nak (az eredeti regényben 
900-nak) nevezte el. A fiú 

káprázatos tehetség, így ne-
velőapja halála után is hajón 
maradhat mint zongorista. 
Partra viszont egyszer sem 
száll. Ám híre igen, így – ha a 
hegy nem megy Mohamed-
hez – hallgatói, vetélytársa 
és egy lemezkiadó is házhoz 
jön: a világ kicsiben elvonul 
előtte az úszó városon. Zon-
goristapárbajban legyőzi az 
embert, „aki kitalálta a jazzt”, 
felvételeket készít, amiket 
nem enged a szárazföldre 
vinni, sőt megismeri a sze-
relmet is. De a lány kedvéért 
sem száll partra. Bár egyszer 
megpróbálja: látni szeretné 
egyszer a tengert, és hallani 
a hangját a szárazföldről. Ám 

néhány lépcsőfok után visz-
szafordul. Történetét barátja, 
a hajó trombitása meséli el, 
aki az utolsó napon meg-
próbálja rábeszélni 1900-at, 
hogy hagyja el az óceánjárót, 
mielőtt felrobbantják.

A forgatókönyvet Ales-
sandro Baricco Novecento 
című regényéből írta a ren-
dező, Giuseppe Tornatore. 
A zeneszerző, Morricone és az 
operatőr, Koltai Lajos mind-
annyian Oscar-díjasok. A két 
főszereplőnek, Tim Rothnak 
és Pruitt Taylor Vince-nek igazi 
jutalomjáték a film.

A DVD-t és a könyvet is ke-
ressék a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban.

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.

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

TÉMÁJa: ÉRd NEVEZETESSÉGEI.
Bármelyik városrészt, akár saját környezetedet is megrajzolhatod!
Az alkotások mérete A/3, technikája szabadon választott: ceruza, 

zsírkréta, vízfesték, tempera, mozaik – bármilyen lehet.

a rajzok beadási határideje augusztus 26. (péntek).

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

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

Szeretlek Érd!
Rajzpályázat városunk nevezetességeiről

III. ÉRD KÖRBE 
NIGHT

Éjszakai kerékpáros túra 
2016. július 23. 
szombat 21 óra

Gyülekező 20.30-tól az érdi 
Főtéren

Távolság kb. 30 km
Átlagsebesség kb. 15–20 km/h

Teljesítési idő 2,5–3 óra
Túra vége kb. éjfélkor

Túravezető Rédly Barnabás: 
06 30 938 9993

Jelentkezés segítőnek, 
útvonal-biztosítónak:

erdkorbe.night@gmail.com

Regisztráció kötelező!
Szabályok és regisztráció a 
www.erdkorbe.hu oldalon

FILM

Az óceánjáró zongorista legendája
Érd területe 64 négyzetki-

lométer, lakóinak száma ma 
már meghaladja a 36 ezer 
főt. Az aktív kereső 13 600 
emberből 4000 nem helyben 
dolgozik. Legtöbbjük Buda-
pestre jár be, ezenkívül Di-
ósdra, Törökbálintra, Száz-
halombattára. Milyen fel-
adatokat jelentenek ezek a 
körülmények, tényezők az 
érdi nagyközségi tanács-
nak; mit sikerült megvalósí-
tani a célokból, melyek a 
legégetőbb problémák, ho-
gyan halad a IV. ötéves terv 
utolsó szakaszának végre-
hajtása – ezekről kérdeztük 
elsőként dr. Benussi Silvio 
tanácselnököt.

– A községet átgondolt, 
egységes tervezet alapján 
fejlesztjük, maximálisan fi-
gyelembe véve a lakosság 
egyéni igényeit, ugyanak-
kor a községnek mint   
egésznek a szempontjait is 
– kezdte válaszát az elnök. 
– Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy például a lakos-
ság vízellátását gyakorlati-
lag sikerült megoldani. A 
hálózat hossza 157 kilomé-
ter. Sajnos mindezt a villany-
nyal kapcsolatban nem 
mondhatom el. A villanyhá-
lózat hossza jelenleg 224 ki-
lométer: kilencezer család 
otthonában ég a villany, ez 
viszont az jelenti, hogy főleg 
a külkerületekben, sokak-
nak még mindig nélkülözni-
ük kell az elektromos ener-
gia ezeregyféle előnyét. En-

nek megoldását tartjuk a 
legfontosabb és legégetőbb 
feladatunknak. Nehezíti a 
helyzetet, hogy az e célra 
rendelkezésre álló összeg-
nek csupán negyven száza-
lékát tudjuk fejlesztésre for-
dítani, többségét a hálózati 
rekonstrukciós munkák 
emésztik fel.

– Milyen szempontok sze-
rint folyik az út- és járdaépí-
tés, a közlekedési hálózat 
korszerűsítése?

– Az utcák hossza össze-
sen 382 kilométer, ebből 39 
kilométer a kiépített út, 159 
kilométer a kiépített járda. 
Vagyis még mindig sok a 
földút, amely az esős idő-
szakban hamar járhatatlan-
ná válik. Ennek az a magya-
rázata, hogy jelentősen 
megnőtt a magánépítkezé-
sek száma. Az építéshez 
szükséges anyagot szállító 
teherautók pedig igen nagy 
rombolást végeznek az út 
minőségében, csupán azzal 
is, hogy végigmennek súlyos 
rakományukkal. Célunk el-
sősorban a centrum közle-
kedési hálózatának kiépíté-
se körút formában. Ehhez 
csatlakoznának sugarasan 
a bekötő gyűjtőutak. Arra 
törekszünk, hogy minden 
külső területről legalább 
egy jó minőségű vezessen a 
központba. Fontos szempont 
a fejlesztésnél, hogy a közin-
tézmények, iskolák, orvosi 
rendelők, a különféle élelmi-

szerboltok minden évszak-
ban könnyen elérhetőek le-
gyenek.

– Mi a helyzet a lakásprob-
lémák megoldása terén?

– Elsősorban a nagy csa-
ládoknak, a pedagógusok, 
orvosok számára jövőre 
harminc lakást építünk, a 
megyei tanács 9 millió forin-
tos támogatásával. Jelenleg 
250 család jogos lakáskéré-
sét tartjuk nyilván. Az elő-
zetes tervek szerint 1976-tól 
az érdi tanács finanszírozá-
sában úgynevezett célcso-
portos lakásépítés kezdő-
dik, amelynek keretében 
több száz lakást szeretné-
nek átadni. Ez az akció ket-
tős haszonnal jár: a helyi 
lakásigények megoldásán 
túl egyben kialakulna egy 
modern nagyközségi köz-
pont is, amely hatékonyan 
elősegítené a már most ta-
pasztalt városiasodást. 
Mindennek alapfeltétele a 
szenny vízcsatorna-rend-
szer kiépítése. Most fejeződ-
tek be a tervezési munkák.

– Gyakori a panasz az 
egészségügyi ellátással kap-
csolatban…

– Sajnos többnyire jogo-
san. Az Érden működő járá-
si szakrendelő nem felel meg 
az igényeknek, sok vizsgá-
latot csak Pesten lehet elvé-
geztetni. A gyermekorvosi 
ellátottság és a terhes ta-

nácsadás javításában is 
akad még tennivaló. A men-
tőállomás létesítése is a 
megoldásra váró feladatok 
közé tartozik. Ugyanígy fej-
leszteni kívánjuk az élelmi-
szerüzlet-hálózatot is, az 
igények ezt is túlhaladták, 
noha ebben a tervidőszak-
ban épült egy bevásárlóköz-
pont és egy ABC-áruház.

– Milyen az óvodai, iskolai 
helyzet? – erről Balogh Imre 
helyettes tanácselnöktől 
kértünk felvilágosítást.

– A lakosság száma az 
utóbbi évtizedben csaknem 
a kétszeresére növekedett. 
Ezzel párhuzamosan emel-
kedett a gyerekek és a dol-
gozó anyák száma, így az 
óvodai hely iránti igények is. 
A bővítések és az új óvodák 
építésének eredménye, hogy 
tíz év alatt 250-ről 625-re 
nőtt az óvodai helyek szá-
ma. Tanácsunk tisztában 
van a kérdés társadalmi és 
politikai jelentőségével, ép-
pen ezért korántsem elége-
dett ezzel a látszólag szép 
fejlődéssel. Ugyanis más a 
kép, ha a jelenlegi helyzetet 
az óvodás korú gyerekek 
számával (összesen 1900-an 
vannak) és az igényekkel 
hasonlítjuk össze. Igaz, eb-
ben a tanévben „csupán” 
946 gyermek elhelyezését 
kérték a szülők. A 625 hely-
re így 780 gyereket vettünk 
fel. Az egyes községrészek 
óvodai ellátottságát figye-
lembe véve különösen sú-
lyos a helyzet Érd-
Parkvárosban és Érdlige-
ten. Külön kell szólnom az 
értékes segítségről, amelyet 
a község lakói nyújtottak az 

óvodaépítésben. De nem 
csak a helyiek: a diósdi 
csapágygyár 1 millió forin-
tot adott erre a célra. Most 
újabb óvoda épül az egyik 
kerületben, amelyhez az 
érdi téglagyár két kommu-
nista szombat munkáját: 
ezer-ezer darab téglát aján-
lott fel.

– Az MSZMP Központi Bi-
zottságának 1972. júniusi 
határozata kimondja, hogy 
az elkövetkező időszak leg-
fontosabb feladata a közok-
tatás terén az általános isko-
lák továbbfejlesztése. Mit 
tettek ennek érdekében Ér-
den?

– Nag yközség ünkben 
nyolc általános iskolában fo-
lyik a tanítás. Iskoláink egy 
része évtizedekkel ezelőtt 
épült, így a közben történt 
átalakítások, bővítések elle-
nére is korszerűtlenek. Fel-
újításuk, rendszeres kar-
bantartásuk a szűkös költ-
ségvetés miatt elmaradt, s 
ezért az épületek elhanya-
goltak. A korszerű követel-
ményeknek csupán egy is-
kola felel meg. A 71 tanterem 
közül 56-ban váltakozó taní-
tás folyik. A túlzsúfoltság 
miatt a legtöbb iskolában 
nincs megfelelő hely a taní-
táson kívüli foglalkozások-
ra: az úttörő munkára, 
szakköri, sport- és egyéb 
tevékenységekre. A leg-
szükségesebb igényt fel-
mérve a következő tervidő-
szakban egy nyolc tanter-
mes iskolára lenne szükség, 
valamint bővíteni kellene a 
meglévő iskolákat. 

Pest Megyei Hírlap, 
1975. november 13.

Urbán László – Sajtótükör

Érd fejlődése, gondjai

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

3
7
7
3
74



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

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

Külhoni 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 18., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Novák 

Ferenccel (labdarúgás évértékelő)  
19:30  ÉrdTV Retro 6. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Bibliai Szabadegyetem 

90/2. rész
21:30  Monda és valóság határán 

10/1. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

22:00  Vámos Miklós beszélgető 
műsora 10. rész ism. Dalos György

22:55  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

23:25  Híradó

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

Kőszegi Gáborral (a szakrendelő 
műszaki felszereltségéről)

19:30  ÉrdTV Retro 7. rész 
válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat Echinger Quartet 2012

21:25  Vámos Miklós beszélgetős 
műsora 10. rész Kertész Ákos

22:20  újévi Hangversen a Szepes 
Gyula Művelődési Központban 
1. rész

22:50  Tea két személyre 67. rész
23:20  Híradó ism.

JúLIUS 20., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Récsei 

Krisztinával (szociális gondozó 
központ nyári programjai)

19:30  ÉrdTV Retro 8. rész 
válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Keresd a nőt színes, kanadai–
angol vígjáték, R: John Trent, 1976 

21:50  Felhőjárók Színházi előadás
23:10  Híradó ism.

JúLIUS 21., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés Urbán 

Lászlóval az új könyvéről
19:30  ÉrdTV Retro 9. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Sztárportré 55. rész
21:00  A Szent Mihály-templom titkai 

Az ófalusi katolikus templom 
történetét bemutató 
dokumentumfilm

21:30  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat Echinger Quartet 2012

22:25  Globo Világjáró 29. rész
22:55  Tea két személyre 67. rész
23:25  Híradó ism.

JúLIUS 22., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd ism. beszélgetés 

Vargáné Magyar Erikával (a Pumukli 
Óvoda eredményei)

19:30  ÉrdTV Retro 10. rész 
válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Tea két személyre 68. rész
21:00  Törvényen kívül színes, olasz 

kaland-akciófilm, R: Duccio Tessari, 
1992 
16 éven felülieknek!

23:00  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

23:30  Híradó ism.

JúLIUS 23., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 31. rész
20:00  Tea két személyre 68. rész
20:30  Keresd a nőt színes, kanadai–

angol vígjáték, R: John Trent, 1976 
21:50  A Szent Mihály-templom titkai 

Az ófalusi katolikus templom 
történetét bemutató 
dokumentumfilm

22:20  Világjáró Esték – Tasmánia 
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 1. rész

22:50  Monda és valóság határán 
10/1. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

23:20  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

JúLIUS 24., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 68. rész ism.
20:00  Backstage 7. rész ism. 

rockmagazin
21:50  A Szent Mihály-templom titkai 

Az ófalusi katolikus templom 
történetét bemutató 
dokumentumfilm

21:00  Törvényen kívül színes, olasz 
kaland-akciófilm, R: Duccio Tessari, 
1992 16 éven felülieknek!

23:00  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
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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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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

Duna utca – Apály utca

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

Köszönjük a segítségét!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Péntek

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, amely 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! 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

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

Budakalász Gimnázium Érdi 
Tagiskolájának esti tagozatára, 

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

között, augusztus 22-től folyamatosan, 
minden hétköznap délután 

16 és 19 óra között az iskolában.

Minden elvégzett középiskolai 
osztályt beszámítunk!

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

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

JELENTKEZÉS
ESTI GIMNÁZIUMBA

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

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
• gyűjteményszervezés, állományvédelem,
• nyomtatott dokumentumok tartalmi és 
formai feltárása,
• állományellenőrzés,
• statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola,

• legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
• feldolgozói tapasztalat,
• gyakorlott szintű informatikai rendszeris-
meret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• informatikus könyvtáros,
• gyakorlott szintű internetes alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintű „Szikla in-
tegrált könyvtári rendszer” ismerete.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• kiváló szintű precíz, pontos, önálló mun-
kavégzés,
• jó szintű csapatmunkára való készség,
• jó szintű rugalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• diploma másolata,
• erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2016. 
szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. augusztus 8. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Sebestyénné 
Majchrowska Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a 
+36 23 365 470-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton Sebestyénné 
Majchrowska Ewa részére a sebestyenewa@
csukalib.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok alapján 
legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli 
meghallgatása után vezetői döntés születik 
a munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. augusztus 12.

Aratás
A kalászos termény beta-

karítását a közút és a vas-
útvonal mentén kell először 
elvégezni. A learatott kalá-
szos terményt, szalmát a 
vasútállomástól legalább 
100 méter távolságon belül 
el kell távolítani, és leg-
alább 3 méter széles védő-
szántást kell alkalmazni. 
Gabonatáblán dohányozni 
még a járművek, erő- és 
munkagépek vezetőfülkéi-
ben is tilos. Az aratás idejé-
re a gabonatáblától leg-
alább 15 méterre éghető 
anyagtól és növényzettől 
mentes dohányzóhelyet le-
het kijelölni. A dohányzó-
helyen a dohánynemű gyűj-
téséhez és eloltásához 
megfelelő mennyiségű vi-
zet tartalmazó edényt kell 
elhelyezni.

Szérű, 
rostnövénytároló, 
kazal

A mezőn összerakott ka-
zal, valamint a szérű és 
rostnövénytároló elhelye-
zésénél a szélső tárolási 

egység és a környező, rob-
banásveszélyes osztályba 
tartozó anyagok előállítá-
sára, feldolgozására, hasz-
nálatára, tárolására vagy 
forgalmazására szolgáló 
építményektől legalább 200 
méter, egyéb építmények-
től legalább 100 méter, vas-
úti vágányoktól – a rostnö-
vénytároló ipari vágányát 
kivéve – legalább 100 mé-
ter, közúttól, erdőtől, lábon 
álló gabonától legalább 25 
méter és nagyfeszültségű, 
föld feletti villamos veze-
téktől a legfelső villamos 
vezeték és talaj közötti tá-
volság háromszorosa, de 
legalább 20 méter tűztávol-
ságot kell tartani.

Dohányozni szélcsendes 
időben a kazaltól legalább 
30 méter távolságra sza-
bad.

A szabadtéri 
tűzgyújtás

Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, a lábon 
álló növényzet, tarló, nö-
vénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi 
ingatlanok használata so-

rán keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos. 
Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, az ingat-
lan tulajdonosa, használó-
ja köteles a területet éghető 
hulladéktól és további 
hasznosításra nem kerülő 
száraz növényzettől mente-
sen tartani.

Külterületen az ingatlan 
tulajdonosa, használója a 
tűzvédelmi hatóság enge-
délyével legfeljebb 10 ha 
egybefüggő területen irá-
nyított égetést végezhet.

A szabadtéren keletkező 
tüzek megelőzése érdeké-
ben a vasút és a közút 
mindkét oldalán annak ke-
zelője köteles a szélső vas-
úti vágánytengelytől mérve 
legalább 4,0 méter széles, a 
közút szélétől mérve leg-
alább 3 méter széles védő-
sávot kialakítani. A védő-
sávot éghető aljnövényzet-
től, gallytól tisztán kell 
tartani. A folyamatos tisz-
tántartásról, éghető anyag-
tól mentes állapotban tar-
tásról a védősávval érintett 
terület tulajdonosa, kezelő-
je, haszonbérlője köteles 
gondoskodni.

Mezőgazdasági munkák tűzvédelmeCsuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

Pá l y á z A T o T  h i r d E T
feldolgozó könyvtáros munkakör betöltésére.

Anya! Nekem 
kellene elöl 
mennem, 

hogy útközben 
mindig láss!

Megjelent a Dun
ántúl családi

magazinjának ny
ári száma!

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

IIIdén júliustól megújult a Dunántúl családi mmmaaagggaaazzziiinnnjjjaaa. IIIgggééényyy merült fel
ooolvasóiiinnnkkktttóóólll ééésss ppppaaarrrtttnnnereiiinktől, hogy magyarosítsuk a kiadvány nevééét.

A magazin új neve: CSAAALÁDI LAPOZÓ

LLLegújabb számunkat keresse városunk és a környyyék legforgalmasabbbb
cccsomópppontjain, kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinnnkban!

fel
ét.

bb
nkbann!

j l t a Dunántú
l családDunántúl család

iL APOZÓCSALÁDI

Olvasnivalók, érdekességek
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
• Interjú Geszti Péterrel
• Szabadságra fel!
• Melózz diák!
• Kerti játékok
• Nyáron is hódít
a természetesség!



Különleges piknikre invitál minden érdeklődőt a 
fogyatékkal élő, illetve autista gyermekeket nevelő 
szülőket tömörítő Életfa Csoport: sárkányhajózást 
és buborékfújást szerveznek július 16-án, délután 
háromtól este nyolc óráig Százhalombattán.

Mint Ömböli Ágnestől, az 
Életfa Csoport egyik tagjától 
megtudtuk, a rendezvény cél-
ja, hogy közelebb hozzák egy-
máshoz a csoport tagcsaládja-
it és nyissanak az érdeklődők 
felé.

– Szeretnénk, ha a sajátos 
nevelési igényű és az átlagos 
gyerekeket nevelő családok 
együtt szórakoznának, megis-
mernék egymást. Az elfoga-

dást ugyanis szerintünk csak 
így, egymás megismerésével, 
élményt adó programokon ke-
resztül lehet erősíteni – hang-
súlyozta Ömböli Ágnes, megje-
gyezve: az SNI-s gyermekek is 
vágynak élményekre, ahogy 
szüleik is a kikapcsolódásra, 
és bár nekik nehezebb meg-
szervezni egy-egy szabadidős 
programot, hisznek abban, 
hogy rendezvényeikkel nem-

csak maradandó élményeket 
tudnak nyújtani ezeknek a 
családoknak, hanem bátoríta-
ni tudják őket az aktív kimoz-
dulásra is.

– Ingyenes, piknik jellegű 
rendezvényünkre mindenkit 
szeretettel várunk; nemcsak 
családokat, hanem olyan ér-
deklődőket is, akik szeretné-
nek megismerni egy barátsá-
gos, befogadó közösséget – 
zárta szavait Ömböli Ágnes.

n Á. K.
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„Na, gyerekek, ki készítette ezt a szobrot?” – egy klasszikussá vált kérdés, ami-
re minden, a Parkoló programban valaha is részt vett gyerek tudja a választ: 
Domonkos Béla! Az érdi művészek alkotásait Kiss Sándor szociálpedagógus 
ismerteti meg évről évre azokkal a vállalkozó kedvű gyerekekkel, akiket városi 
és környékbeli túrákra visz minden csütörtökön, a Szociális Gondozó Köz-
pont szervezte Parkoló program keretében. 

Július 7-én Érdligeten tettek 
tíz kilométeres kirándulást: a 
kis csoportban voltak óvodá-
sok, nagyobb testvéreikkel és 
tizenévesek is, akik segítőnek 
jelentkeztek a központ nyári 
programjaira. A tizenegyedik 
osztályba készülő Fanni már 
tavaly is eltöltött egy hónapot 
diákmunkán a Parkolóban: 
mint mondta, nagyon megsze-
rette a gyerekeket, a munka 
mellett tudott pihenni is, és 
úgy látja: igazi nyári elfoglalt-
ságot talált magának a szün-
időre.

– Múltkor a Minaretnél vol-
tunk, meg a pincéknél, nagyon 
jó volt! Tavaly fel is mentünk a 
toronyba. Emlékeztek, milyen 
jó hűvösek voltak a pincék? – 
sorolták egymás szavába vág-
va élményeiket a gyerekek, a 
reggel kilenc órai gyülekező-
nél.

– Azért jók ezek a kirándu-
lások, mert elfáradok, és jól 
alszom utána – mondta a har-
madik osztályba készülő Öcsi, 
aki nővérével látogatja a Par-
koló foglalkozásait. Tünde 
azért szereti a túrákat, mert új 

helyekkel, emberekkel ismer-
kedhet meg.

– Kint lehetünk a szabad-
ban, felfedezhetünk különfé-

le dolgokat, és jól érezzük 
magunkat együtt – mondta a 
kislány, aki testvérével 
együtt részt vett az előző 
napi buszos kiránduláson is: 
a Budakeszi Vadasparkba lá-
togattak el a gyerekek. A Par-
koló programban ugyanis két 
kirándulás is belefér a hétbe: 
az egyik buszos vagy vona-

tos, a másik gyalogtúra. A 
Vadasparkban harmincan 
voltak, míg Sanyi bácsi túrá-
ján húszan. Ide ugyanis csak 

az jön el, aki bírja talppal: 
egy-egy kirándulás tíz kilo-
méteres is lehet. Csütörtö-
könként reggel kilenckor in-
dulnak, vízzel, harapnivaló-
val felszerelkezve – ezeket a 
gondozóközpont biztosítja –, 
és három óra után érnek visz-
sza az ifiklubba, ahol fagylalt 
várja a csapzott, elfáradt 

gyereksereget. Aki nem sze-
retne részt venni a túrán, az 
Enikő utcai klubban töltheti 
el a csütörtök délelőttöt.

– Ma először az Ötvenhato-
sok terére látogatunk el, ott 
megnézzük Eőry Emil és Do-
monkos Béla szobrait, onnan 
Sándor László keramikushoz 
megyünk, aki megmutatja ne-
künk nemcsak az alkotásait, 
hanem a kemencéit is. Utána a 
kutyavári romhoz sétálunk, 
ahol megpihenünk egy kicsit, 
hiszen a következő állomás, a 
kaptárkövek, elég messze van-
nak. Visszafelé megállunk a 
tavas játszótéren, ahonnan a 
’48-as emlékműhöz, majd a 
Nagyboldogasszony plébániá-
hoz megyünk – sorolta a július 
7-ei kirándulás programját a 
gyülekezőnél Sanyi bácsi.

– A gyerekek azért szeretik 
a túráimat, mert tudják: egy-
egy ilyen nagy kirándulás pró-
batétel is, és büszkék, hogy 
meg tudják csinálni. Akik 
többször eljöttek velem, arra is 
büszkék, hogy milyen jól isme-
rik már Érd nevezetességeit – 
tette hozzá Kiss Sándor, aki a 
következő kirándulásait az idő 
függvényében tervezi, de az 
biztos, hogy a művésztelepre 
kilátogatnak majd.

A két kirándulás után egy 
kis pihentető program követ-
kezett: tizenöt parkolóst mozi-
ba vittek (természetesen a je-
gyekért nem kellett fizetniük a 
gyerekeknek), a többiek pedig 

a Parkvárosi Közösségi Ház-
ban játszottak együtt, és is-
merkedtek meg a Fészek Gyer-
mekvédő Egyesülettel.

– Mozi és sportdélelőtt váltja 
egymást péntekenként. Hétfőn 
és kedden kézműves délelőttel 
készülünk; a hét első napján az 
Ifjúsági Irodában, másnap pe-
dig a Parkvárosi Közösségi 
Házban, és ellátogatunk a ha-
bilitációs központba is, ahol 
megfigyelhetjük, hogyan ké-
szítik a sérült fiatalok a kerá-
miákat, üvegfestményeket, sőt, 
egy picit mi is beszállhatunk. 
Szerdán, csütörtökön kirándu-
lunk. A hét minden napjára vál-
tozatos programokat tudunk 
biztosítani. Ezek mindenki 
számára ingyenesek, és ter-
mészetesen nem kötelező min-
dennap részt venni rajtuk: ki-
nek mikor van ideje, kedve. A 
cél, hogy csellengés helyett 
tartalmas elfoglaltságot nyújt-
sunk a gyerekeknek – mondta 
lapunknak Rákosi Aglája szo-
ciálpedagógus, a Parkoló prog-
ram koordinátora.

– Népszerűek a foglalkozá-
saink, van, hogy harmincan is 
eljönnek, és sok gyerek min-
dennapos vendég nálunk: volt, 
akit hétévesen ismertünk meg, 
és ma, tizenöt évesen már se-
gítőként tér vissza – tette hoz-
zá Rákosi Aglája, hangsúlyoz-
va: az augusztus 19-ig tartó 
programokhoz bármikor lehet 
csatlakozni.

n ÁdÁM KaTalIN

Van, akit azért íratnak be 
a szülei, hogy ne féljen a víz-
ben, mások az úszástudásu-
kat szeretnék erősíteni vagy 
éppen felfrissíteni – az Érdi 
Úszó Sport Nonprofit Kft. ál-
tal szervezett napközis tá-
bor mindnyájuknak szól, 
kortól függetlenül; vannak 
négy- és tizenöt éves táboro-
zóik is.

Hat öt-öt napos turnust in-
dítanak az idén, a legelső jú-
nius 20-án kezdődött, az utol-
só július 29-én zárul. Első 
nap felmérik és tudásszint-
jüktől függően csoportokba 
rendezik a gyerekeket: van-
nak, akik a kezdő, játékos 
foglalkozásokon vesznek 
részt, mások már a mély víz-
ben úsznak – mindenki napi 
két alkalommal lubickolhat a 
tanuszoda hűs vizében. 

Az úszásórákon kívül 
sportversenyeket, mesedél-
utánokat, kézműves foglal-
kozásokat rendeznek a Gár-
donyi iskolában és tornater-
mében – tudtuk meg Fülöp 
Henriettől, az Érdi Úszó 
Sport Kft. ügyvezetőjétől, a 
nyári napközis tábor szerve-
zőjétől, aki lapunknak el-
mondta azt is: a 8-tól 4-ig 
tartó napköziben ebédet és 
uzsonnát biztosítanak a gye-
rekeknek. Egy tábori nap 
négyezer forintba kerül; a 
második (harmadik) testvér 
kedvezményben részesül, 
3500 forintot fizet naponta. 

– Egy turnusban 25–40 
gyermek van. Idén nagyon 
sok a négyéves, de jellemző-
en hét-tízévesek a gyerekek. 
Sokan vannak, akik nem csu-
pán egy, hanem két-három 

hetet is a táborban töltenek, 
és már tavaly is találkoztunk 
velük – tette hozzá Fülöp 
Henriett, hangsúlyozva: egy 
tábori hét alatt egyetlen kez-
dő sem tanul meg úszni, de 
vízbiztonságot mindenki sze-
rez, aki pedig év közben is 
járt már oktatásra, vagy több 
hétre jelentkezik, látványo-
san is fejlődhet.

– Sok gyerek a nyári tá-
borban kap kedvet az úszás-
hoz: jellemző, hogy aki egy-
egy hetet itt tölt, ősszel je-
lentkezik a tanfolyamunkra 
is – jegyezte meg a szervező. 

Július első hetében látogat-
tunk el a napközis táborba, a 
haladó ovisok, kisiskolások 
egyik foglalkozását tekinthet-
tük meg. Voltak olyan gyere-
kek, akik másfél hét alatt a 
kezdőtől a haladó szintig jutot-
tak, és mint mondták, szeret-
nék tovább folytatni az úszás-

tanulást. A szakemberek sze-
rint legnagyobb eredményt 6 
éves kor körül lehet elérni a 
gyerekekkel: mozgáskoordi-
nációjuk addigra már elég fej-
lett, tudnak koncentrálni, nem 
fáradnak el annyira. A kiseb-
bek talán nehezebben tanul-
nak, náluk még az a fontos, 
hogy vízbiztonságot szerezze-
nek és ne féljenek a víztől.

Az uszodában akkor is 
nagy az élet, amikor a tábo-
rozók már hazamentek: dél-
utánonként intenzív tanfo-
lyamot tartanak kezdő 
úszóknak – ez a kezdeménye-
zés telt házas, előfordult már 
a nyáron, hogy létszámstopot 
kellett hirdetni. Az intenzív 
úszásoktatás és a nyári tábor 
befejeződik július végén, hi-
szen a tanuszoda a karban-
tartási munkák miatt au-
gusztus 22-ig bezár, de szep-
temberben újra várják úszás-
oktatásra a gyerekeket. 

n Á. K.

Mint ismert, a Magyar Örökség-díjas, csaknem 
három évtizede működő érdi Egymásért Ala-
pítvány fő tevékenysége a Kárpátalján élő rá-
szorulók támogatása. legutóbb a júniusi 21-én 
pusztító jégverés károsultjainak megsegítésére 
vittek gyorssegélyt városunkból. 

Barta József, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács alelnökének 
kérésére 12 tekercs fóliát, 
4500 négyzetméter mennyi-
ségben szállítottak a károsul-
tak megsegítésére, elsősor-
ban a leginkább érintett Ki-
rályházára. A híradásokból 
értesültünk a kárpátaljai te-
lepüléseken példátlan pusztí-
tást okozó ítéletidőről. 

Júniusban összesen 37 te-
lepülésen keletkeztek igen 
komoly károk, a felmérések 
alapján 7 ezer lakóház rongá-
lódott meg a viharban. Ilyen 
rettenetes ítéletidőre még a 
legidősebb kárpátaljaiak 
sem emlékeztek. A 

Nagyszőlősi járásban a he-
lyenként ökölnyi nagyságú 
jégdarabok több mint ötezer 
ház tetőjét tették tönkre, to-
vábbá hét középiskola, négy 
óvoda, öt kultúrház, hét 
egészségügyi intézmény és 
három községháza épületét 
is újra kell fedni.

 Az említett településeken 
a hatalmas jégvihar letarolta 
a veteményeskerteket és a 
szántóföldi kultúrákat is, a 
gazdák milliós károkat szen-
vedtek. A legdöbbenetesebb 
kép Királyházán fogadta a 
megye vezetőit: egyetlenegy 
ép háztetőt sem lehetett látni 
a településen. Ebben a falu-

ban a jégverés következtében 
kétezer lakóház maradt teljes 
egészében fedetlenül, óriási 
szükségük volt a gyorsse-
gélyre. 

Az Egymásért Alapítvány 
egyik alapítója, Várföldi Ta-
másné Marika lapunknak 
elmondta: igyekeztek a lehető 
leggyorsabban segítséget 
küldeni a károsultaknak, de 
sajnos a fólia csak ideig-óráig 
enyhíti a természeti kataszt-
rófa következményeit. A há-
zak tetőszerkezeteinek újjá-
építéséhez pedig az egyéb-
ként is nehéz körülmények 
között élő kárpátaljai csalá-
doknak ennél a gyorssegély-

nél jóval több támogatásra 
lenne szükségük. 

Aki úgy érzi, hogy hozzá 
tudna járulni a kárpátaljai 
jégverés károsultjainak tá-
mogatásához, hívja az alapít-
vány 06-20-383-1463 telefon-
számát! Már az is óriási segít-
séget jelent, ha az Egymásért 
Alapítvány bolhapiacán vá-
sárolnak, mert az így össze-
gyűlt forintokat is a kárpátal-
jai rászorulók megsegítésére 
fordítják. A bolhapiac minden 
szombaton 7-től 11 óráig, a fő-
posta melletti, egykori 
Texelectro épületében várja 
az érdeklődőket.  

n BE    

Heti két kirándulás a Parkolóban

Érdi alkotók, látványosságok nyomában

Az első megálló az érdi Ötvenhatosok tere volt

Irány a víz! Tábor az uszodában

A kezdők játékos feladatok segítségével tanulnak meg úszni

Érdi gyorssegély  
Kárpátaljára

Szilva nagyságú jég pusztított

Buborékfújás sárkányhajóból

A rendezvény helyszíne: 
KlubSirály Csónakház, Százha-
lombatta, július 16., 15–20 óráig
Életfa Csoport elérhetőségei: 
www.eletfacsoport.hu 
Sefcsik Teodóra: 06 70 535 6305
Tarsoly Anikó: 06 70 342 0040

A tolvaj jobban tudja, mikor érik a gyümölcs

Rendőri ellenőrzés a barackosban
Évről évre sok kárt okoz-

nak a gazdáknak a hívatlan 
szüretelők, ezért a rendőrség 
a polgárőrséggel és a közte-
rület-felügyelettel közösen 
rendszeresen tart ellenőrzé-
seket az érdi gyümölcsösök-
ben, de a gazdák is jár-
őröznek a területükön. 
Hudák Mihály ófalusi 
gazda elmondta: a tolva-
jok egy-egy akció alkal-
mával több tíz kilónyi 
gyümölcsöt is ellopnak, 
de volt példa ennél jóval 
nagyobb károkozásra is. 

Sajnálatos módon az 
ófalusi gazdáknak éjjel-
nappal őrizni kell a ba-
rackost, hisz szinte min-
dennap történik lopás. A 
tapasztalatok szerint a 
tolvajok a gyümölcsösökben 
az érést meg sem várják, egy-
egy éjszakai akció alatt több 
tíz kilogrammnyi gyümölcsöt 
is ellopnak. Hudák Mihály 
ófalusi gazda az Érd TV-nek 

azt mondta, ha nem figyelné-
nek oda, akkor a baracklopá-
sok száma elérné a teljes ter-
més 30 százalékát.

Éppen emiatt a rendőrség 
fokozott ellenőrzést tart az 
érdi gyümölcsösökben, ahol 

nemcsak a rendőrök, hanem 
a polgárőrök és a közterület-
felügyelők is rendszeresen 
járőröznek.

Ennek az összehangolt ak-
ciónak köszönhetően a múlt 

héten el is kaptak egy bandát, 
akik éppen barackot loptak.

Tettenérés esetén, ha a lo-
pás nem haladja meg az 
50 000 forintot, szabálysérté-
si eljárás keretében büntetik 
meg a tolvajt, ami 150–200 

ezer forint között van. 
Ha az eltulajdonított 
gyümölcs értéke megha-
ladja az 50 000 forintot, 
akkor pedig a bíróság 
határozza meg a bünte-
tési tételt.

Ugyanakkor nemcsak 
anyagi kárt okozhatnak 
a gyümölcstolvajok. Hi-
szen míg a gazdák figye-
lemmel kísérik a perme-
tezés és a fogyasztható-
ság idejét, addig a tette-
sektől úgy kerülhet a vá-

sárlókhoz a gyümölcs, hogy 
nem tudni, lejárt-e már a 
permetezés utáni biztonsági 
idő, és így akár mérgezést is 
okozhat.

(forrás: ÉrdMost.hu)
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Az Érdi Úszó Sport Non-
profit Kft. hat versenyzőt 
adott a magyar korosztályos 
válogatottba a Hódmezővá-
sárhelyen rendezett ifi Euró-
pa-bajnokságra, ahol Milák 
Kristóf 200 m pillangón 
arany-, Barócsai Petra 100 
m pillangón ezüstérmet szer-
zett, de utóbbi a 4x200 m 
lány gyorsváltóval bezsebelt 
még egy aranyérmet.

A július 6. és 10. között a 
hódmezővásárhelyi Gyarma-
ti Dezső Uszodában rende-
zett korosztályos kontinens-
viadalon az érdiek tizennégy 
számba neveztek, amelyek-
ből tizenegy alkalommal 
egyéni csúcsot úsztak, épp 
ugyanennyiszer értek el 
döntőt érő időeredményt, ám 
csak nyolcszor szerepeltek a 
fináléban.

Selmeci Attila, az érdiek 
mesteredzője a verseny előtt 
nem a végső helyezésekre, 
hanem sokkal inkább az 
egyéni rekordokra helyezte 
a hangsúlyt a célokat illető-
en, csupán Sós Dániel eseté-
ben mondta, hogy 200 m ve-
gyesen éremért küzdhet, a 
többieknél a döntőbe kerülés 
volt az „elvárás”.

A korosztálybővítésnek 
köszönhetően az ifi Európa-
bajnokságon az eddigi 17–18 
éves fiúk és 15–16 éves lá-
nyokhoz képest négy-négy 
évjárat, a 15–18, illetve a 14–
17 éves úszók állhattak rajt-
kőre. Ennek óriási nyertese 
lett Milák Kristóf, aki a 200 
méter pillangót óriási egyéni 
rekorddal nyerte meg, így ti-
zenhat évesen Európa-baj-
nok lett! Az érdi úszó még 
1:59.69 perces idővel lett ne-
vezve, de ezt az egyéni re-
kordját először az előfutam-

ban javította meg 1,5 másod-
perccel, majd a fináléban 
még 1,4 másodpercet fara-
gott legjobbjából! 100 m pil-
langón is simán bejutott a 
legjobb nyolc közé, s jól is 
kezdett, ötven méter után 
másodikként fordult, ám a 
célba érkezéshez nem jött ki 
jól a tempója, így ötödik lett. 
50 m pillangón viszont óriási 
meglepetést okozott a hete-
dik helyével, hiszen ezt a 
számot maga kérte, hogy in-
dulhasson benne, de Selmeci 
Attila szerint ez kevésbé 
Milák erőssége, ám így is 
egyéni csúcsot úszott.

Barócsai Petra kicsit sze-
rencsétlenül kezdett, ugyan-
is a 200 m pillangó előfuta-
mában az ötödik legjobb időt 
úszta, de két honfitársa, 
Bonecz Boglárka és Berecz 
Blanka is megelőzte, s a sza-
bályok szerint a középdöntő-
be és a döntőbe egy nemzet-
ből legfejlebb két versenyző 
juthat be, így nem jutott to-
vább. Aztán jól folytatta az 
érdi lány, hiszen 400 m gyor-
son döntőzött és hetedik lett, 
majd a 100 m pillangón úgy 
lett ezüstérmes, hogy karri-
erje során a középdöntőben 

úszott először egy percen be-
lüli időt, majd ezt a döntőben 
is megismételte.

Kovács Benedek a néhány 
héttel ezelőtti, ugyanabban a 
medencében rendezett ifjú-
sági országos bajnokságon a 
hátúszás 50, 100 és 200 méte-
res távját is megnyerte. Az 
Európa-bajnokságon 50-en 
ugyan nyolcadik legjobb időt 
úszva bejutott a döntőbe, ám 
váltóbeli szereplés miatt 
visszalépett. 100-on a közép-
döntőben egyéni csúcsot 
úszott, ám holtversenyben 

lett nyolcadik, így a francia 
Maxence Orange ellen a 
döntőért kellett még egyszer 
úsznia. Ezt sikerrel vette, ám 
a fináléban nyolcadik lett. 
200-on sem sokon múlt, hogy 
döntőzzön, de csak a tizedik 
helyen végzett, viszont mind-
három számában megjaví-
totta eddigi legjobbját.

Sós Dániel 200 és 400 m 
vegyesen állt rajthoz. 200-on 
az előfutamot megnyerte, a 
középdöntőben harmadik 
lett, ám a nyolc között szoros 
csatában a negyedik helyet 
szerezte meg. 400-on pedig 
nem állt mellé a szerencse, 
hiszen az előfutamban is kel-
lően odatette magát, és ideje 
alapján döntőzhetett volna, 
mivel negyedik lett, ám őt 
Barta Márton és Drigán 
Zoltán is megelőzte, így szá-
mára véget ért az Eb.

Tekauer Márk az orszá-
gos bajnokságon 100 m pil-
langón második lett Milák 
Kristóf mögött, 200-on 
aranyérmes lett. Az Európa-
bajnokságon 100-on elma-
radt az ob-n felállított csú-
csától és a 41. helyen végzett. 
Ellenben az ő fő száma a 200 
volt, ahol Milákkal vívtak 
külön csatát, az előfutamban 
mindketten sokat javítottak 
rekordjukon, a döntőbe pe-
dig ötödik és hatodik idővel 
jutottak. Tekauer aztán ab-
ban a számban, amelyet 
Milák megnyert, a nyolcadik 
helyen végzett.

A hatodik érdi Jánosi 
Kristóf, aki inkább a sprint-
számok kedvelője. Ő volt az 
egyedüli, aki nem rendelke-
zett A-szintes idővel az érdi-
ek közül, ám az elé kitűzött 
célt, miszerint ússzon egyéni 
rekordot; teljesítette, mivel 
100 pillangón ő volt a harma-
dik érdi, s eddigi legjobbjá-
ból 24 századot faragott le.

A váltókban Milák és 
Barócsai úsztak döntőt. 
Milák a 4x100 és a 4x200 m 
fiú gyorsban szerepelt, 
előbbin ötödik, utóbbin ne-
gyedik lett a kvartett. 
Barócsai Petra a 4x200 m 
lány gyorsváltóval megnyer-
te az Európa-bajnokságot, 
miután harmadik ként 
Gyurinovics Fannit és Ju-
hász Jankát követve az ötö-
dik helyen ugrott vízbe, majd 
parádés 200 méter után a 
harmadik helyre hozta fel a 
négyest, úgy, hogy a máso-
dik hely is nagyon közel volt, 

végül az egyéniben három-
szor diadalmaskodó Késely 
Ajna vezette győzelemre a 
váltót. Barócsai továbbá a 
4x100-as gyorsváltóval ne-
gyedik, a 4x100-as vegyes-
váltóval hetedik lett.

Összességében kiváló 
eredménysorral, számos re-
mek idővel az érdiek tisztes-
séggel helyt álltak a konti-
nensviadalon, mely után az 

ott szerzett tapasztalatokból 
építkezhetnek a közeljövő-
ben. Az Érdi Úszó Sport Non-
profit Kft.-nek ez volt az idei 
fő versenye, jövőre pedig na-
gyok lehetnek a célok, hiszen 
többen a győri rendezésű Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon és akár a budapesti 
felnőtt vizes-világbajnoksá-
gon is ott lehetnek.
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A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség versenybizottsága el-
készítette az NB III-as csapa-
tok 2016/2017. szezonjának 
csoportbeosztását. Az 54 in-
dulási jogot szerzett csapatot 
három tizennyolc gárdát fel-
vonultató csoportba osztot-
ták szét. Az Érdi VSE az el-
múlt évhez hasonlóan a nyu-
gati csoportban szerepel.

Az előző idényhez képest 
jelentős változáson ment át a 
csoport. A tizennyolc csapat 
közül csak tizenegy szere-
pelt ebben a csoportban az 
elmúlt bajnokságban. A má-
sodosztályból kiesett Ajka, a 
Kaposvár, a Hévíz és a 
Veszp rém megyei bajnok-
ként került a harmadosz-
tályba. Az élvonalba frissen 
feljutó Gyirmót FC Győr má-
sodik csapata is újonc, míg a 
Bp. Honvéd–Magyar Futball 
Akadémia a középcsoport-
ból került nyugatra, de az 
idei bajnok FTC II, valamint 
az MTK II épp a középső ré-
gióba kerültek, míg a BKV 
Előre nyugatról keletre ván-
dorolt.

Az Érdi VSE keretében is 
voltak változások, a tavaly 
nyáron érkezettek közül Ki-
rály Milán már télen csapa-
tot váltott, míg Hegedűs 
Norbert felhagyott az aktív 
sportolással, valamint Skita 
Tamás a Pest megyei első 
osztályban szereplő Viadukt 
SE–Biatorbágyhoz került. 
Továbbá Cservenka Gergő-
vel sem számol az érdi szak-
vezetés. Érkezett viszont 
négy plusz egy játékos. A té-
len Vácról kölcsönbe érke-
zett Pallagi Botond a követ-
kező szezont is Érden tölti, 
ugyancsak Vácról szerző-
dött kölcsönbe a balhátvéd-
ként és szélsőként is bevet-
hető Németh Gábor. A Pest 
megyei élvonalban második 
helyen végző Vecsési FC-től 
ketten is érkeztek, a közép-
hátvéd Bozsoki Imre és a 
támadó középpályásként és 
csatárként is bevethető Tár-
kányi Gergő. A legnagyobb 
fogás a korábbi utánpótlás-
válogatott középpályás, az 
NB I-et is megjárt Melczer 
Vilmos.

Szinte minden hétvégére 
esik egy vagy több verseny, 
ahol az Érdi Kerékpáros és 
Triatlon Sportegyesület in-
dul.  Az elmúlt hetekben az 
érdiek tízszer állhattak do-
bogóra.

Június 25-én az érdi csa-
patot Poteczin Anikó és 
Kömöz Róbert képviselte az 
E.ON Délibáb terepfesztivá-
lon, amit a Hortobágyon ren-
deztek. A majd 40 fokos hő-
ség ellenére maximális erő-
bedobással teljesítették a 
versenyt. A mountain bike 
maraton hosszú távján (40 
km) mindketten abszolút 
harmadikként értek célba. 
Kömöz Róbert eredményes 
volt a Pusztatlonon is, ami 40 
kilométeres mountain bike 
versenyből és 21 km-es futó-
versenyből állt. Itt második-
ként ért a célba. 

Ezen a hétvégén a triatlo-
nosok közül Soltész Péter az 
eXtremeMan113 Kaposvár 
versenyen korosztályában a 
második helyen végzett.

Július elején rendezték 
meg Esztergomban a Duna 
Maratont, ami a Top Maraton 

sorozat második állomása. 
A gyerekversenyen az érdi 
utánpótlás csapat remekelt. 
U5 kategóriában Kömöz 
Abigél első, Kömöz Lujza 
második helyen ért célba. 
U7 kategóriában Cser Antó-
nia az első helyen, Kömöz 
Sámuel a harmadik helyen 
ért célba. A mountain bike 
ma ra to non Kámán Kriszti-
án U19-es korosztályban 
állhatott fel a dobogó har-
madik fokára.

Július 3-án rendezték meg 
Dunaújvárosban a 3. Aquarius 
Triatlon versenyt. Pósa Tí-
mea, Domonyik Gergő és 
Pálos Gábor csapatváltóban 
indult a versenyen és remek 
teljesítményt nyújtva megsze-

rezték az egyesület első triat-
lonos győzelmét.

A legutóbbi hétvégén az ér-
diek a Hungaroringre költöz-
tek, ahol részt vettek a szom-
battól vasárnapig tartó 24 
órás versenyen. Szombaton a 
gyerekversenyen Kömöz Luj-
za az U5 kategóriában az 
első helyen végzett. A 24 órás 
versenyen az ÉKTSE négyfős 
váltóval (Németh Róbert, 
Kömöz Gergely, Kömöz Ró-
bert, Soltész Péter) képvisel-
tette magát. A végletekig ki-
élezett küzdelemben 24 óra 
után sprintbefutóban 191 kör 
és 836,7 kilométer után kate-
gória 2. helyen értek célba, 
ami az abszolút 3. helyre volt 
elegendő.

Harmadik alkalommal rendezték meg az érdi szenior sakkver-
senyt, amely egyben az őszi országos verseny selejtezője is. A 
nagy meleg ellenére is szépszámú résztvevő jelent meg a verse-
nyen. Az egymást követő fordulók után egyre jobban széthúzó-
dott a mezőny, de ennek ellenére szoros verseny alakult ki. Megle-
petésre az utolsó forduló sem döntötte el az első helyet, mivel 
ketten is azonos pontszámmal és értékekkel végeztek. A sorsolás 
Tóth Ferencnek (a képen balra) kedvezett, így ő végzett az első he-
lyen. Rosta Sándor lett a második és a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára Holtság István álhatott fel. A versenykiírás alapján a 
három dobogón végzett versenyző szerezte meg a jogosultságot, 
hogy Érdet képviseljék az országos döntőn HJ

Változások a keretben 
és a bajnokságban

Triatlon

Dübörög a versenyszezon

A kicsik is remekeltek

Milák Kristóf az aranyérmét mutatja, amit 200 pillangón nyert

Barócsai Petra a 100 pillangó eredményhirdetése után (jobbra)

Két arany, egy ezüst

Parádés úszó ifi Európa-bajnokság

Helyezések és egyéni rekordok az ifi Eb-n 
részt vevő érdiek versenyszámaiból:

Barócsai Petra:
400 m gyors: 7. – 4:19,71 – új csúcs: 4:15.35!
100 m pillangó: 2. – 1:00,77 – új csúcs: 59.79!
200 m pillangó: 5. az előfutamban, de nem jutott tovább – 
2:12,22 – új csúcs: 2:11,91!

Jánosi Kristóf:
100 m pillangó: 43. – 0:56,30 – új csúcs: 56.06!

Kovács Benedek:
50 m hát – 0:26,10 – új csúcs: 26.02!
100 m hát – 0:55,72 – új csúcs: 0:55.65!
200 m hát – 2:01,70 – új csúcs: 2:00.86!

Milák Kristóf:
50 m pillangó: 7. – 0:24,39 – új csúcs: 24.30!
100 m pillangó: 5. – 0:53,31 – új csúcs: 52.84!
200 m pillangó: 1. – 1:59,69 – új csúcs: 1:56.77!

Sós dániel:
200 m vegyes: 4. – 2:01,15
400 m vegyes: 4. az előfutamban, de nem jutott döntőbe – 
4:20,46

Tekauer Márk:
100 m pillangó: 41. – 0:54,87
200 m pillangó: 8. – 1:59,09 – új csúcs: 1:58.87!

KÖTELEZŐ ZÁRVATARTÁS

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

Ezúton tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a 37/1996. ( X.18.) NM
rendelet alapján, mely a közfürdők létesítésének és

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szól, intézményünk,
2016.07.18 – 2016.07.31.

között zárva tart.

Ezen időszak alatt a kötelezően előírt karbantartási és felújítási
munkálatok elvégzésére kerül sor.

Kérjük szíves megértésüket és reméljük, hogy felújított
létesítményünkben rövidesen látogatóink között üdvözölhetjük Önöket.

Nyitás napja: 2016.08.01. 06:00
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Gazdikereső

Zuma 1,5 év körüli, kifejezet-
ten nagyra nőtt, fiatal, játékos 
kan. Barátságos, mozgásigé-
nyes kutyus. Régóta várja sze-
rető befogadóját a menhe-
lyen.

Oszkár 1–2 év körüli, nagyter-
metű kan. Talált kutyusként 
került a menhelyre, már beil-
leszkedett, szuka kutyákkal 
összeszoktatható. Kertes ház-
ba költözne szívesen, tapasz-
talt gazdihoz.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. 
Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon 
magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még 
egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Zumát vagy Oszkárt, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Mint azt korábban hírül 
adtuk, a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság az idei 
esztendőt a kerékpárosok és 
a gyalogosok évének hirdet-
te meg. Ennek kapcsán – a 
két keréken közlekedők és a 
gyalogosok biztonságának 
megóvása érdekében – az 
egyenruhások gyakrabban 
tartanak ellenőrzéseket az 
utakon és a városközpont 
legforgalmasabb csomó-
pontjain.

Kürti István, az Érdi 
Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályá-
nak vezetője hangsúlyozta: 
elsősorban nem a büntetés a 
céljuk, hanem sokkal in-
kább a balesetek megelőzé-
se. A nyár folyamán renge-
tegen ülnek ugyanis kerék-
párra és a motorosok is 
nagy számban vesznek 
részt a forgalomban, ezért 
rendkívül fontos, hogy min-
denki betartsa a rá vonatko-
zó szabályokat. Tavasz óta 
már a bringásoknak sem 
okoz nagy meglepetést, ha 
megállítják a rendőrök, s fi-
gyelmeztetésben részesítik, 
ha szabálytalanságot ész-
lelnek, s közben azt is szem-

ügyre veszik, megfelelő-e a 
járgányuk felszerelése. A 
rendszeres ellenőrzéseknek 
köszönhetően az elmúlt hó-
napokban már csak két ke-
rékpáros baleset történt a 
kapitányság illetékességi 
területén – tudtuk meg Kürti 
Istvántól, aki kiemelte: az 
elmúlt időszakban nem 
szabtak ki bírságot, legfel-
jebb figyelmeztetésben ré-
szesítették az ellenőrzött 
bringásokat, amennyiben 
szabályszegésen kapták 
őket. Ezzel együtt nagyon 
sok kerékpárost megállítot-
tak, s főként azokkal beszél-
gettek, akik olyan utakat 
használtak, ahol nem enge-
délyezett a biciklis forga-
lom. Ők kivétel nélkül arra 
panaszkodtak, hogy nem 
igazán van választásuk, ha 
Százhalombatta és Érd kö-
zött közlekednek, mert ke-
rékpárút híján kénytelenek 
a tiltás ellenére is felhajtani 
az autóútra – közölte az osz-
tályvezető.

A megállított kétkerekűek 
nélkülözhetetlen felszerelé-
sét is szigorúan ellenőrzik 
az egyenruhások. Fontos, 
hogy jól működjenek a fé-

kek, legyen lámpája és fény-
visszaverő prizmája, no meg 
működő csengője is a vaspa-
ripának. Ugyanakkor rend-
szeresen figyelmeztetik a 
bicikliseket, hogy a látható-
sági mellényt célszerű la-
kott területen és nappali 
fényviszonyok mellett is fel-
venni. A bukósisak haszná-
lata pedig ugyan nem köte-
lező a kerékpárosok számá-
ra, de ha megtehetik, visel-
jék, mert jelentősen növeli a 
biztonságukat.

A rendőrök a jövőben is 
rendszeresen ellenőrzik 
majd, hogy a kerékpárosok 
– a saját biztonságuk érde-
kében – betartják-e a rájuk 
vonatkozó közlekedési elő-
írásokat.

A közlekedésbiztonság 
növelése érdekében egyéb-
ként a Pest Megyei Bal e set-
meg e lő zé si Bizottság kam-
pányt is indított, amelynek 
keretében animációs kisfil-
mekben hívják fel a lakos-
ság figyelmét a szabályok 
betartására. A videók meg-
tekinthetők az ÉrdTV műso-
rában, valamint az ÉrdMost.
hu internetes portálon is.

n BÁlINT

Ellenőrzik a két keréken közlekedőket
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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
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés
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Gyártásközi
minőséGellenőr

(műanyagüzemi)munkakörbe álláskeresők jelentkezését várom.

• ez egy szakma, amelynek betanítását a vállalat vállalja,
• amunkakör betöltésének feltétele: gépészeti szakrajz
olvasási ismerete,mérőeszközök használatának ismerete,
• van jelenléti juttatás (jelenléti bér),
Erzsébet-utalvány, utazási költségtérítés.

Munkarend: folyamatosan termelő üzem, havi 174 óra.
Munkavégzéshelye: Sóskút ipari park
Munkáltató:KEROXKft.
Cégesautóbusz indul:Budapest Etele térVolán autóbusz-
pályaudvar,Tárnok vasútállomás, Érd központ, Százhalombatta.
Érdeklődni: 06-30-193-6342

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

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

OPTIKA NAP
2016. 07. 19.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!
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ÁLLÁST KÍNÁL

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben

keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal

(E kagegória előny)
és érvényes GKI kártyával. 37
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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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Tesco herceghalmi logisztikába
12 órás áru átvételi ellenőrzési
munkára adminisztratív felada-
tok ellátására azonnali kezdésre
kollégákat keresünk. A bér net-
tó 700,- Ft. A munka ellátása
szaktudást nem igényel. A bejá-
rás tömegközlekedéssel. Tel.:
06-30/417-50-65.

Kötésben jártas
vagy ügyes

kisegítő kolléganőt keresünk
hosszú távra.

Telefon: 06-70/413-93-85

Kötöde

37
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56

Otthoni munka, figurák összeállí-
tása, csomagolása, stb: 06-90-
603-905 (audiopress.iwk.hu
635Ft/min, 0612228397,
06204963980)

Üvegező vállalkozás alkalmi be-
segítőt keres. Előny: lakatos
munkában jártasság. 06-30/
592-8155.

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

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.

Nyugdíjas ezermestert keresek
(lámpa-, karnisfelszerelés, falfú-
rás stb.). 06-30/570-6961

Érdi fatelepre

sofőrt
keresünk.

OKJ-s targoncás
képzettség előny.

Fényképes
önéletrajzokat a

zsofa@zsofa.hu
e-mail címre várjuk.

37
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ÁLLÁST KERES

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

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

ALBÉRLET KERESÉS

Sürgősen albérletet keresek egy
fő részére 50eFt-ig. 06-23/360-
339. 18h-20h között.

CSALÁDI HÁZ

Sóskúton 68 m2-es családi ház,
300 négyszögöles panorámás
telken, gyümölcsfákkal eladó.
06-30/275-6964.

TELEK

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

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

INGATLAN

Sóskút külterületi részén 3165

m2-es terület eladó. 06-30/275-

6964

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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OKTATÁS

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 olcsón
(Érd/Tárnok). 06-30/475-94-25.

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

TÁRSKERESÉS

Komoly kapcsolatra vágyó hölgy
ismeretségét keresi 52 éves,
185 cm-es, átlagos testalkatú
szakmunkás férfi. Gyermek
nem akadály. 06-70/679-3130.

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.

HÁZTARTÁS

Candy hatfiókos fagyasztószek-
rény 25.000 forint, MORA egy
éves kombinált tűzhely 40.000
forint, Bosch kishibás kombi-
nált hűtőgép 15.000 forintért
eladó. 06-30/570-6961.

VÁLLALKOZÁS

EzErmEstEr aháznál!
Csöpög, elromlott,

odébb kell rakni, fel kell
fúrni…? Nincs kéznél
a szomszéd, az unoka,

vagy csak idő nem jut rá?
Hívjon bizalommal, ha
a„szakiknak”nem éri
meg kimenni ezért…!
06 30/682-41-65

ezermesterahaznal.hu
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Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20 37
71
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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
84
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

70
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

35
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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052

37
48

85

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 36

84
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

36
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

37
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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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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

Mindenféle kőműves és ács mun-
kákat, kémények-kerítések épí-
tését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43.

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

57
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 33

92
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Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

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

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!
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A fenti címmel rendezett rajzkiállítást a Parkvárosi 
Közösségi házban a Szociális Gondozó Központ, 
a Fészek Gyermekvédő Egyesület érdi otthoná-
ban élő gyerekek alkotásaiból.

A kiállításon nemcsak raj-
zokat, festményeket láthat-
nak az érdeklődők, hanem 
az itt élő gyerekek verseit, 
dalszövegeit, illetve az itt 
töltött időszakról szóló fo-
galmazásait is olvashatják. 
„Ha meghallom ezt a szót, 

hogy fészek, nekem nem a 
madár által épített, gallyak-
ból készült fészek jut az 
eszembe. Hanem az, ami egy 
évig otthont adott nekem” – 
írta az egyik kislány.

– Ezzel a bemutatkozó ki-
állítással az a célunk, hogy 

megismertessük a kívülál-
lókkal az egyesület célját, 
tevékenységét. Sok szülő 
ugyanis attól tart, hogy ha 
gyermeke a Fészek lakója 
lesz, elveszíti a felügyeleti 
jogát, holott erről szó sincs. 
Mi azoknak segítünk, akik 
olyan helyzetbe kerülnek 
(anyagi, családi okok, akár 
betegség, válás miatt), hogy 
ideiglenesen nem tudnak 
gondoskodni gyermekeik-
ről. Egy, legfeljebb másfél 
évig nyújtunk otthont a gye-
rekeknek. Ez idő alatt a fel-
ügyeleti jog a szülőé marad, 
mi pedig azon dolgozunk, 
hogy a gyerekek visszake-
rülhessenek a családjukba, 
és megoldódjon az a problé-
ma, ami miatt ideiglenesen 
hozzánk kerültek. Ha ez va-
lamilyen oknál fogva nem 
sikerül, az általunk működ-
tetett nevelőszülői hálózaton 
keresztül családhoz kerül-
het a gyermek – mondta la-
punknak Kisnémet Dávid-
né Irma, a Fészek átmeneti 
gyermekotthonának vezető-
je a július 8-ai kiállí tás-
megnyitón.

Az 1993 óta működő Fészek 
egyesület tizennégy férőhe-
lyes otthonában érdi és a kör-
nyező településeken élő gyer-
mekeket fogadnak, 1999 óta. 
Egy-egy esetben az édesanya 
is velük lakik. Jelenleg hét la-
kójuk van, a legkisebb két és 
fél, a legidősebb tizenöt éves. 
Nevelőszülői hálózatuk orszá-
gos le fe dett sé gű, százhatvan 
család négyszáz gyermeket 
nevel. A kiállításmegnyitóra 
két, tiszakécskei nevelőszü-
lőknél élő fiatal is eljött, saját 
szerzeményeiket énekelték el 
a közönségnek – mint egyi-
kük fogalmazott, azért szeret 
énekelni, mert így ki tudja 
adni magából, amit érez.

– Énekversenyeken, meg-
nyitókon is fel szoktam lépni 
– mondta Tünde, aki az őt 
elhagyó édesanyjáról éne-
kelt. Társa, Ádám, egy rap-
számban mutatta be saját 
életét.

A közönség soraiban ott 
ültek azok a gyerekek is, 
akik jelenleg a Fészek ottho-
nának lakói. Rájuk, mint a 
tizenhárom éves Tomi el-
mondta, több élmény is vár, 
illetve várt a nyáron: Szom-
bathelyen töltöttek pár na-
pot, Velencei-tó-kerülő brin-
gatúrára készülnek, és egy 
egyhetes balatoni nyaralás-
sal zárul majd a szünidő.

n Á. K.

Segítség bajba jutott családoknak

Mit jelent számomra a fészek?

Rajzok, versek, dalszövegek a fészekről, a Fészekből

Ádám rapben mesélt korábbi intézeti éveiről

3
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

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

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

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

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

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

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
–mindennap 8.00–16.00 óráig tartjuk
foglalkozásainkat

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

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

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

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

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel, illetve
délután

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

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

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