
„Ha az utókornak meg lehet menteni valamit, tegyük is meg”
Interjú Lőkös Lajos szakoktatóval n 4–5. oldal
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Megnyitotta kapuit a VIII. Érdi Művésztelep
Idén a Bolyai iskola ad otthont a 

két hétig tartó művészeti kolóniá-
nak. A korábbi évekhez hasonlóan 
ezúttal is tizenhárom jeles képző-
művész vesz részt a munkában. 
Kéri Mihály művészeti vezető el-
mondta: várhatóan 80–100 új alko-
tás készül el, amelyek válogatásá-
ból decemberben közös kiállítás 
nyílik az Érdi Galériában. Ebben 
az évben egy különleges vállalko-
zásba is kezdenek. A művésztelep 
résztvevői feltérképezik majd azo-
kat a hatalmas, szabad falfelülete-
ket a városban, amelyeket kinagyí-
tott művészeti alkotásokkal látvá-
nyossá, szebbé lehetne varázsolni. 
Ezúttal csupán kijelölik a felada-
tot, s otthon mindenki végiggondol-
hatja, milyen koncepciót javasol 
erre a célra. Az ötletek, tervek ösz-
szességéből majdan megszületik a 
város asztalára kerülő kész javas-
lat, s ha lesz rá igény, a megvalósí-
tásuk is megtörténhet a jövőben.

Részletek a 9. oldalon.

Kettős gyilkosság
A rendőrök nagy erőkkel keresik a gyilkos fegyvert, 
amiről a feltételezett elkövető azt állítja, hogy bedobta 
a Dunába. A múlt héten az érdi Duna-partot is lezárták, 
és búvárok segítették a hatóságok munkáját.
 n 6. oldal

Tankerületi központ
Városunkban lesz a Budakeszi, az Érdi és a Pilisi járás 
tankerületi központja – jelentette be T. Mészáros And-
rás, hozzátéve: már folynak a tárgyalások az illetékes 
államtitkársággal arról, hogy hol helyezzék el a tanke-
rület irodáit. n 7. oldal

Az első nyolc a cél
Az Érdi VSE labdarúgócsapata sajtótájékoztatóján mu-
tatta be négy új játékosát, valamint a Törökbálintról 
érkező Csintalan Csabát, aki asszisztens-edzőként segíti 
a jövőben Limperger Zsolt munkáját.
 n 20. oldal

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

• Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816

www.tuzifaker.hu
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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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése



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

Országos jelentőségű környezetvédelmi projekt 
vette kezdetét városunkban: olyan komposz-
tálási technológiát fejlesztenek ki, amelynek 
segítségével a szennyvíziszapot talajjavítóként 
használhatja a mezőgazdaság. A technológiát 
a múlt csütörtöki projektindító rendezvényen 
ismertették a programban részt vevő, konzorciu-
mot alkotó szervezetek képviselői.

Tudjuk, mi a szennyvíz, azt 
is, mi történik vele: tisztítás 
után visszakerül a Dunába. A 
szennyvíz kezelése során 
visszamarad azonban a szi-
lárd iszap, tele toxikus anya-
gokkal, szennyeződésekkel. 
A hazai gyakorlat az, hogy az 
iszapból rothasztással bio-
gázt nyernek ki, és az így ke-
letkező energiát a telep mű-
ködtetésére fordítják. Ami 
pedig az iszapból megmarad, 
azt rendszerint deponálják. 
Így volt ez eddig Érden is, a 
jövő azonban gyökeres válto-

zást hozhat. Van ugyanis 
olyan környezetbarát techno-
lógia, amelynek segítségével 
az iszap alkalmassá válik a 
talaj javítására. Ennek kidol-
gozását tűzte ki célul az a 
konzorcium, amelynek az Érd 
és Térsége Szennyvízelveze-
tési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás, az 
MTA Agrártudományi Kuta-
tóközpont Talajtani és Agro-
kémiai Kutató Intézet, az 
Inno-Water Zrt., valamint a 
NIBIO Norvég Bioökonómiai 
Kutató Intézet a tagja.

– Olyan technológiát fej-
lesztünk ki, amely a kom-
posztálást és az úgynevezett 
ver mi kom posz tá lá st kombi-
nálja – mondta lapunknak a 
projektgazda Inno-Water 
Zrt. vezérigazgatója, dr. 
Szabó Anita a múlt csütörtö-
kön tartott projektindító ren-
dezvényen. Mint hozzátette: 
a jövő áprilisig tartó fejlesz-
tési munkát a Svájci Alap fi-
nanszírozza; a projekt 130,6 
millió forintból valósul meg, 
ebből 122,8 millió forint a tá-
mogatás.

– Ez egy nagyon új, több-
lépcsős technológia: a hagyo-
mányos komposztálás után 
ugyanis földigilisztákat al-
kalmazunk, ezt jelenti a 
vermikomposztálás kifejezés 
– magyarázta dr. Szabó Ani-
ta, hangsúlyozva: a földigi-
lisztás komposztálás világ-
szerte újdonságnak számít, 
Európában is igen kevesen 
alkalmazzák, Magyarorszá-
gon az érdi projekt úttörő 
szerepet tölt be.

– A szennyvíziszapot nem 
önmagában kezeljük: a kom-
posztáláshoz zöldhulladéko-
kat, adalékanyagokat is al-
kalmazunk, hogy a szennye-
zőanyagok átalakítása gyor-
sabban és hatékonyabban 
menjen végbe – tette hozzá az 
„Innovatív ver mi kom posz tá-
lá si technológia fejlesztése 
kommunális szennyvíziszap 
újrahasznosítására” elneve-
zésű projekt vezetője.

A komposztálást nem az 
érdi telepen, hanem egy volt 

szennyvízlerakóban végzik 
majd, amelyet már re kul ti-
vál tak és átalakítottak erre a 
célra – tudtuk meg Kovács 
Péter Barnától, a szennyvíz-
társulás projektvezetőjétől, 
aki elmondta azt is: e munká-
latokat a csatornaprojekt 
pénzmaradványából végez-
ték.

– Az érdi szennyvíztisztító 
telepen évi 6600 tonna 
szennyvíziszap keletkezik. 
Jelenleg ezt egy külső vállal-
kozó elszállítja. Ez természe-
tesen költség, ami beépül a 
csatornadíjba is. Pár év múl-
va, ha az általunk előállított 
talajjavító trágyát már ter-
mékként értékesíthetjük, az 
hatással lehet az itt élők 
pénztárcájára is, ez azonban 
még odébb van: a biológiai 
rendszernek fel kell épülnie, 
piacot kell találnunk a talaj-
javító szerre, emellett intéz-
nünk kell a termékengedélyt 
is – zárta szavait Kovács Pé-
ter Barna.

A fejlesztésnek természe-
tesen nemcsak anyagi, ha-
nem környezetvédelmi vetü-
letei is vannak.

– Elkötelezettek vagyunk a 
zöld technológiák mellett. 
Ezzel a projekttel, amit talán 
itt Érden tudunk elsőként be-
vezetni az országban, száz-
harmincezer ember életét te-
hetjük jobbá – hangsúlyozta 
T. Mészáros András a pro-
jektindító értekezleten mon-
dott köszöntőjében, emlékez-
tetve arra: az elmúlt eszten-
dőkben az érdi csatornázási 
projekt volt a legnagyobb 
környezetvédelmi beruházás 
az egész országban.

– Reméljük, ez a fejlesztés 
hasonlóan sikeres lesz, mint 
a csatornázás, és megmutat-
hatjuk az országnak, hogy a 
környezetvédelemnek nem-
csak elvi lehetőségei, hanem 
gyakorlatban is hasznosítha-
tó megoldásai vannak szá-
munkra – zárta szavait a pol-
gármester. n ÁdÁM KaTalIN

A földigilisztás komposztálás világszerte újdonságnak számít

Újrahasznosítják a szennyvíziszapot Érden

Az érdi szennyvíztisztító telepen évi 6600 tonna szennyvíziszap ke-
letkezik

Magyarországon az érdi projekt úttörő szerepet tölt be
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Diákok százaiból nevelt szakembert az elmúlt 
negyed évszázadban; ha a cégeknek jó villany-
szerelőkre van szükségük, hozzá fordulnak. Egy 
ország ismerte meg a nevét egy ismert vízlágyí-
tó reklámjának köszönhetően, évekig volt a cég 
arca, de nem bírta szeretett iskolája nélkül. Nagy 
vágya, hogy Európa legmodernebb tanműhe-
lyét hozhassa létre. 

n ÁdÁm Katalin

– Egy anyuka azt mesélte, 
hogy a villanyszerelőnek ta-
nuló fiát, mikor az át akart 
nyergelni a szakács szakmá-
ra, pár mondattal meggyőz-
te: maradjon. A fiatalember 
idén kitűnően vizsgázott, 
már állása is van. Másoktól is 
hallottam már, hogy ön cso-
dákat művel a villanyszerelő-
tanulókkal. Mi a titka?

– Sok minden… Magam 
sem villany-, hanem tévé- és 
rádiószerelő szerettem volna 
lenni, de nem vettek fel a vá-
lasztott középiskolába, mert 
kevés volt hozzá az orosztu-
dásom. Így aztán a 27-es szá-
mú szakmunkásképzőbe ke-
rültem, háztartásigép-szere-
lőnek tanultam. Olyan szak-
oktatóim voltak a három év 
alatt, akikhez jó volt bemen-
ni: hat körül már szállingóz-
tak a gyerekek az iskolába, 
viccmeséléssel, beszélgetés-
sel indult a reggel, hétkor 
pedig kezdődött a tanítás. 
Nekem már akkor, szakmun-
kástanulóként az volt a vá-
gyam, hogy én is a nyomdo-
kaikba lépjek. Mikor végez-
tem, a Magyar Optikai Mű-
veknél helyezkedtem el, és 
munka mellett kezdtem ta-
nulni a villanyszerelő szak-
mát. Volt egy kollégám, aki 
öt forinttal többet keresett 
óránként, mint én, mert meg-
volt az érettségije, így aztán 
én is nekifeküdtem.

– Estin?

– Igen. A szakmunkáskép-
ző kivételével minden iskolá-
mat munka mellett végeztem 
el, a további szakmákat, 
érettségit, diplomákat, az 
érintésvédelmi vizsgát, min-

dent. Visszakanyarodva a 
kezdetekhez, a MOM után a 
régi iskolámban dolgoztam, 
így a volt tanáraimból kollé-
gák lettek. Érettségi után, 
1983-ban lettem szakoktató. 
Az első időszak nem volt 
könnyű: reggel héttől dél-
után kettőig háztartásigép-
szerelőket tanítottam, és 
minden hétfőn délután kettő-
től este kilencig a villanysze-
relőket is.

– Hány évig tanított itt?

– 1983-tól 2013-ig, tíz év ki-
hagyással. A Kósba három 
éve kerültem, mikor a régi 
iskolámban megszüntették a 
státusomat.

– Érden viszont nem ház-
tar tás i gép-, hanem villany-
szerelést oktat.

– Igen, mert jó négy éve 
háztartásigép-szerelő szak 
már csak a felnőttképzésben 
van. Ennek oka, hogy ma 
már csak a nagygépeket ja-
vítják. Mi annak idején a haj-
sütővasat, villanyborotvát is 
meg tudtuk szerelni. Jók vol-
tak egyébként azok a régi 
gépek. Van egy idős hölgy, 
Pesten él, a Bosnyák téren, 
harminc éve hív, ha valami-
lyen háztartási gépet kell 
szerelni. Nemrég új mosógé-
pet helyeztem üzembe nála; 
a negyvenéves, még működő 
régit odaadta nekem, hogy 
vigyem be a gyerekeknek az 
iskolába, tanítani. De én 
megtartottam magamnak, 
tartaléknak.

– Villanyszerelő-tanulók-
nak minek mosógép?

– Nemcsak a szakmára ta-
nítom őket, hanem alapszin-

ten esztergálni, ívhegesztés-
re és háztartási gépek szere-
lésére is.

– Így nagyobb eséllyel jut-
nak álláshoz?

– Mire végeznek, mind-
egyiknek van már munkája. 
Tizenegy most végzett gye-
rekemből hétnek ötös lett a 
szakmunkásvizsgája, né-
gyesnél rosszabb jegyet pe-
dig senki sem kapott. Persze 
ehhez sok munka kell: az 
első hónap azzal telik, hogy 
a szakmát megszerettetem 
velük. Mesélek arról, mit és 
hogyan lehet elérni, aztán, 
ha az iskolában elromlik va-
lami, vagy a kollégák behoz-
nak egy-egy elromlott ház-
tartási gépet, együtt megcsi-
náljuk. Akkor lesznek jó 
szakemberek, ha van előttük 
megfelelő példa. Volt a cso-
portomban két olyan gyerek, 
akik saját bevallásuk szerint 
is az iskola rémei voltak, ná-
lam viszont tantestületi di-
csérettel végeztek. Ezekre 
az eredményekre büszke va-
gyok – ha még egyszer kez-
deném az életem, ismét csak 
ezt csinálnám.

– A szülei mivel foglalkoz-
tak?

– Édesapám női szabó volt, 
édesanyám varrónő. A Május 
1. Ruhagyárban dolgoztak, 
nyugdíjazásukig. Apukám 
szerette volna, ha továbbvi-
szem a családi hagyományt, 
tanított is engem otthon. 
Egy-egy egyszerűbb dolgot a 
mai napig megvarrok. Egy 
évig oktattam egy iskolában 
technikát is, ott a hetedikes 
lányokkal neszesszert és 
szoknyát varrtunk. Volt há-
rom varrógépünk, abból ket-
tő nem ment, azokat egybe-
építettem, így lett két jó gé-
pünk.

– Miért nem vonzotta ez a 
szakma?

– Talán pont azért, mert 
apukám rendkívül ügyes volt 
benne. Még egy dologhoz volt 
nagy tehetsége: a főzéshez. 
De ha egy szöget be kellett 

verni vagy felnyitni egy kon-
zervet, az ambulancián kö-
töttünk ki. Így a javítás, bar-
kácsolás rám hárult otthon.

– Hol volt ez az otthon?

– Budapest VIII. kerületé-
ben, a József utcában, a Rá-
kóczi térnél, az úgynevezett 
kocsisoron. A házunk hatal-
mas pincéje valaha oktató-
medence volt, ahol a világhá-
ború előtt matrózok csóna-
káztak. Az én időmben rak-
tárnak használták, onnan 
hordtuk fel a fát – öt emeletet 
felfelé. Ott kezdtem a szak-
mát is: egy konnektort akar-
tam csinálni, aztán hirtelen 
ott voltam a villanyóránál… 
Negyven évig éltem a VIII. 
kerületben.

– Nem a legjobb környék.

– Nem volt az olyan rossz. 
A mi arcunkat ismerték, nem 
bántottak. Voltak villongá-
sok, de apukámék úgy nevel-
tek, hogyha tömeg van, vala-
mi balhét látok, menjek má-
sik utcán haza. A feleségem 
is ott lakott egyébként, on-
nan is ismerem, immár har-

minckét éve. Tanítónő, Tö-
rökbálinton dolgozik. Hu-
szonhét éve vagyunk háza-
sok; az első feleségemtől 
született fiamat és a két kö-
zös gyermekünket is együtt 
neveltük fel.

– A fiai milyen pályát vá-
lasztottak?

– A legidősebb autószere-
lő, de árufuvarozói és klíma-
szerelő szakmája is van, ez 
utóbbiból él ma. A középső 
villanyszerelő, a világítás-
technika a szakterülete, a 
kicsi még általános iskolás, 
és ő is szakoktató szeretne 
lenni. Nagyon remélem, hogy 
ez így is marad, mert szeret-
ném kinevelni az utódomat – 
ahogy annak idején a taná-
raim nekem adták át a tudá-
sukat, úgy én is szeretném 
megosztani valakivel, aki 
így nem az első lépcsőfokra 
lép majd fel, hanem az első 
emeletre.

– Mitől jó egy szakoktató?

– Abból lehet jó szakokta-
tó, aki legalul kezdte, és átél-
te, mit jelent szakmunkásta-

nulónak lenni. Én a mai na-
pig szakmunkásnak tartom 
magam. Fontos az is, hogy 
legyen naprakész a tudása, 
szeresse és motiválja a gye-
rekeket. És nagyon sokat 
kell dicsérni. Buzdítom őket 
arra is, hogy különféle mun-
kákat elvégezzenek otthon, 
fotózzák le az eredményt, és 
mutassák meg másoknak is. 
Ezzel nagyon jól lehet moti-
válni a többieket is.

– Ön sem csak villanyt és 
háztartási gépet szerel, ha-
nem rengeteg munkát elvé-
gez a ház körül.

– Igen, hegesztek, eszter-
gálok, festek, parkettázok, 
kövezek. Amikor kiköltöz-
tünk az érdi házba – amit 
apósomnak köszönhetünk –, 
mindent mi csináltunk. Saját 
építésű a kandallónk, sőt, 
még a hozzá való tisztító-
készlet is.

– Mi az, amit nem szívesen 
csinál meg?

– Az elektronika az, ami 
kifog rajtam. Azt nem szere-
tem. Ma már a háztartási gé-
pek egyes részei nem javít-
hatók, csak egyben cserélhe-
tők. Régen az alkatrészt 
nemcsak cseréltük, hanem 
javítottuk is. A gépek élettar-
tama is csökken: egy mosó-
gép például öt-nyolc évig mű-

ködik, utána érdemes lecse-
rélni. Édesanyám mosógépe 
huszonöt évig elment, persze 
úgy, hogy karbantartottam. 
Nekem is van egy huszonöt 
éves rúd mi xe rem, többe ke-
rült, mint a havi fizetésem: 
negyvenezer forint volt. A 
nejem azt mondta, mikor 
megvettem, hogy nem va-
gyok normális, de annyi kü-
lönleges funkciója van… 
Most télen tönkrement egy 
gombja; a gyártó még meg-
van, ezer forintért javította. 
Kértem, küldjék el az alkat-
részt, megcsinálom én, de 
arra nem voltak hajlandók. 
Most, hogy megjavították, a 
következő huszonöt évben 
megint működni fog.

– Van más hobbija is a javí-
tásokon, barkácsoláson kí-
vül?

– Hogyne, rengeteg. Na-
gyon szeretem a fegyvere-
ket: szoktunk íjazni, vannak 
kardjaim is. És más dolgokat 
is gyűjtök: katonai sapkákat, 
például. Az enyém ott látható 
a polcon, de van rendőr- és 
munkásőrsapkám is. Na-
gyon szeretek régiségeket 
felújítani, átalakítani: régi 
óra tokját, kilyukadt vas-
kályhát. Ha az utókornak 
meg lehet menteni valamit, 
tegyük is meg. Ezt a háztar-
tási gépekkel kapcsolatban 
is vallom. Volt olyan, hogy 

nálam idősebb mosógépet 
szereltem meg egy másik 
gép tartozékaival.

– Volt életének egy zajo-
sabb szakasza is: tévéreklá-
mokban szerepelt, különféle 
termékeket népszerűsített. 
Hogyan jött ez a lehetőség?

– Egyszer kijött az isko-
lánkba egy hölgy, aki egy 
vízlágyítót gyártó cégnek 
keresett olyan oktatót, aki 
laikusoknak – dolgozóknak, 
hostesseknek – érthetően el 
tudja magyarázni a mosógép 
működését, szakmabeliek-

nek pedig a cég által gyártott 
szerek hatását. Elment a fő-
nököm, tartott két előadást, 
kicikizték. Lepasszolta ne-
kem a lehetőséget: egy mosó-
gépgyár szervizébe kellett 
elmennem, ahol a közönség 
soraiban ott voltak egykori 
tanítványaim is. Persze, pró-
bálkoztak velem is, de nem 
hagytam magam. Ugyanazo-
kat a fogásokat vettem elő, 
mint az iskolai oktatásban: 
amikor elfáradtak, jöhetett a 

humor. Öt évig dolgoztam a 
cégnél másodállásban, majd 
tíz évig főállásban, bejártam 
az egész országot – ismerem 
az összes háztartásigép-
szervizt. Kooperációs és tré-
ningmenedzser voltam, na-
gyon jól kerestem: pedagó-
gusfizetésem háromszoro-
sát. Igaz, ezért heti hat napot 
dolgoztam. Olyan oktató-
programot állítottam össze, 
amely azt mutatta be, ho-
gyan tisztítják, tartják kar-
ban a cég termékei a moso-
gató- és mosógépeket, a mik-
rohullámú sütőket és a tűz-
helyeket, és ezeket szakisko-

lák végzős tanulóinak is be-
mutattam. Ez is lett a vesz-
tem: megéreztem az iskolák 
jellegzetes illatát, és hazafe-
lé szinte könny csorgott a 
szememből. Látta a felesé-
gem, mennyire visszavá-
gyom, azt mondta, ne törőd-
jek azzal, hogy kevesebb lesz 
a pénz, jöjjek vissza tanítani 
újra. 2006-ban ismét pedagó-
gus lettem, és megfogadtam: 
soha többé nem megyek más-
hová.

– A tévéreklámos szerep-
lés hogyan jött?

– Kezdetben szakértőnek 
hívtak egy-egy forgatásra, 
aztán egyszer megkérdez-
ték: miért nem én állok a 
mosógép mellé? Elvállal-
tam. Tudni kell azt is: min-
den szert, amit reklámoz-
tam, korábban kipróbáltam, 
teszteltem magam is. Haza-
hoztam a mosóport, vízlá-
gyítót a feleségemnek, mos-
son azzal, én meg egy-két 
hónapon keresztül figyel-
tem a hatást. A  legjobb az 
volt az egészben, hogy a cég 
termékeivel háztartási gé-
pet lehetett nyerni, és ezt én 
adtam át. Egy idős néninek 
mosogatógépet vittünk, kér-
deztük, örül-e neki. „Majd 
akkor örülök, ha önök el-
mennek, a gép meg itt ma-
rad!” – válaszolta. Nem 
akarta elhinni, hogy meg-
kapja fotózás után.

–  Évtizedek óta van már a 
szakmában. El tudja képzel-
ni, hogy valaha nyugdíjba 
menjen?

– Addig még kilenc évem 
van, de ha felajánlanák, el-
mennék, mert most még biz-
tos a nyugdíj. Azt nem tu-
dom, hogy bírnám itthon. 
Nagyon szeretek tanítani. 
Az a vágyam, hogyha a Kóst 
újjáépítik, a tervezett tan-
műhelyt úgy alakítsam ki, 
hogy az ne csak Magyaror-
szágon, de Európában is a 
legmodernebb legyen. Jó 
lenne egy egyetemi diploma 
is, mert most csak főiskolai 
van, de ez már tulajdonképp 
mellékes. A tanműhely fon-
tosabb.

Beszélgetés Lőkös Lajos szakoktatóval

Naprakész tudás, szeretet és motiváció
lőkös lajos Budapesten született 1961-ben. Első szakmáját 
1978-ban szerezte, majd jött a többi: háztartásigép-szerelő, 
villanyszerelő, ívhegesztő, elektrolakatos. 1982-ben érettsé-
gizett, középfokú pedagógiai végzettsége mellett három 
diplomája van: műszaki oktatói (Kandó Kálmán Főiskola), 
közoktatásvezetői (BME) és mentor tanári (BME).

Diákjaival kisebb ajándéktárgyakat is készítenek.
„Az első hónap azzal telik, hogy a szakmát megszerettetem velük”

Feleségével és legkisebb fiával, aki szintén szakoktató szeretne lenni.
„Szeretném kinevelni az utódomat, aki nem az első lépcsőfokra, ha-
nem az első emeletre lép majd fel”

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
91
9
6
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Az egész várost felkavarta, amikor tavaly halot-
tak napján holtan találtak egy idős házaspárt 
Kossuth utcai családi házukban. A feltételezett 
elkövetőt július 7-én helyezték előzetes letar-
tóztatásba.

A Zsaru magazinban meg-
jelent, Szumega Vilmos alez-
redessel készült riport sze-
rint, a helyszíni szemlénél fel-
bukkant egy kíváncsiskodó 
nő, aki túlzott érdeklődésével 
gyanússá vált. A büntetlen 
előéletű, háromgyerekes asz-
szony elsőre nem úgy tűnt, 
mint aki számításba jöhet a 
kifejezetten kegyetlen elköve-
téssel kapcsolatban. Viszont 
mint az utolsó szemtanút, aki 
élve találkozott az áldozatok-
kal, kihallgatták. A nő el-
mondta, hogy október 30-án 
járt a házaspárnál takarítást 
egyeztetni. Vallomásában a 
rendőrök ellentmondásokat 
és hazugságokat fedeztek fel. 
Azt állította, a házaspár el-
küldte, mivel vártak valakit, a 
nő így akarta az ismeretlen 
látogatóra terelni a gyanút. 
Elmondása szerint az idősek 
többször az utcára küldték, 
hogy nézze meg, megérke-
zett-e már a vendégük. Ez 
azonban három ponton is sán-
tított, ugyanis a pár nem kö-
zölte vele, hogy kit figyeljen, 
másrészt a ház előtti utcasza-
kasz az ablakból jól belátható, 
végül az áldozatok életvitelé-
vel sem volt összeegyeztethe-
tő a kései meghívott.

A nő életkörülményeit fel-
térképezve a rendőrség meg-
tudta, hogy anyagi nehézsé-
gei vannak, s ezt a családja 
előtt is titkolta. A rendőrség 
megtudta, hogy október 30-án 
a feltételezett gyilkos a férje 
autóját használta, és nagy se-
gítségükre volt az is, hogy ko-
rábban az autó tetejére egy 
raklapot rögzítettek. A sajá-
tos megjelenésű járművet 
ezért a közterületi kamerák 
képein vissza tudták követni 
és azt látták, hogy különböző 
helyeken haladt vele. A nyo-
mozók bolyongását firtató 
kérdésére a gyanúsított vá-
ratlanul elszólta magát: alibit 
akart magának teremteni.

A rendőrök azóta nagy 
erőkkel keresik a gyilkos 
fegyvert, amiről a feltételezett 
elkövető azt állítja, hogy be-
dobta a Dunába. A múlt héten 
az érdi Duna-partot le is zár-
ták, és búvárok segítségével 
keresték a fegyvert. Szakér-
tők szerint még ennyi idő eltel-
tével is fontos része lehet a bi-
zonyításnak, mert nagyon 
fontos nyomokat hordozhat. 
Például az áldozat vérét és az 
elkövető DNS-ét is, amit a víz 
nem tud teljesen kimosni an-
nak repedéseiből. n NYH

A vízközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény, 
valamint annak egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II.27.) Kor-
mányrendelet értelmében az 
Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
elkészítette – a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal 2144/2013. számú, 
2013. december 12-én kelt 
határozatával jóváhagyott – 
Üzletszabályzatának 2. szá-
mú átfogó módosítását, 
amelyet a vonatkozó jogsza-
bályok változásai tettek szük-
ségessé. 

Az egységes szerkezetbe 
foglalt Üzletszabályzat 2. szá-
mú módosítását a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
l y o z á s i  H i v a t a l 
KSFO_2016/442-4. számú ha-
tározatával jóváhagyta és 

2016. július 8-ával lépett ha-
tályba.

Az Üzletszabályzat min-
den már megkötött, és ez-
után megkötendő közszol-
gáltatási szerződésre alkal-
mazandó. Az Üzletszabályzat 
tartalmazza az Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. által a Felhasz-
nálók részére nyújtott vízi-
közmű-szolgáltatások általá-
nos műszaki, kereskedelmi, 
elszámolási és fizetési szerző-
dési feltételeit.

A módosított Üzletsza-
bályzatunkat megismerhetik 
a http://www.erdivizmuvek.
hu/uzletszabalyzat/ oldalon, 
illetve az Üzletszabályzat 
nyomtatott példányát meg-
találják az Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. Ügyfélszolgá-
lati Irodájában, a 2030 Érd, 
Felső utca 2. szám alatt.

A múlt kedden a ká-
nikula dacára is sokan 
eljöttek, hogy az Ercsi 
úti városi temetőben 
elbúcsúzzanak Bíró 
Andrástól, aki június 
26-a éjjelén, 93 éves 
korában hunyt el.

Nem volt Érd szülötte, de 
közel négy évtizeden át élt 
városunkban, s itt, az 
érdligeti otthonában írta 
meg legjelentősebb irodal-
mi műveit. Irodalmi társa-
ságok alapítója és vezetője, 
valamint számos rangos díj 
birtokosa volt. 2003-ban 
társadalmi és írói tevékeny-
sége, életműve elismerése-
ként városunk legmaga-
sabb kitüntetésében, dísz-
polgári címben részesült. 
Érd városa július 12-én vett 
tőle végső búcsút az Ercsi 
úti temetőben.

Pályatársa és barátja, 
Zsirai László író, irodalmi 
szerkesztő gyászbeszédé-
ben kiemelte: Bíró András-
tól nehéz végleg elbúcsúzni, 
mert meggyőződése, hogy ő 
most is ugyanazzal a gon-
dos szeretettel figyel ben-
nünket a nap szemén át az 
örök mennyei hazából, aho-
gyan tette itt a földön. Élete 
egyik legfontosabb felada-
tának tekintette művészeti 
kultúránk és józan ember-
ségünk megőrzését, s ő is 
hozzátette mindazt, amit 
saját tehetsége és lehetősé-
ge hozzáadni engedett – 
fűzte hozzá a barát és pá-
lyatárs, aki az elhunyt élet-
művének egyik legjobb is-
merője.

Bíró András költői pálya-
futása Székesfehérvárról 
indult. Első, 1946-ban meg-
jelent, Élő beszéd című ver-
seskötetét még Baumgar-
ten-ösztöndíjjal jutalmaz-
ták, s azt hihetnénk, innen 
már egyenes út vezetett a 
felfelé ívelő, tartalmas iro-
dalmi pályafutás irányába, 
de nem így történt. Polgári 
származása és klerikális 
múltja miatt 1948-ban ki-
zárták az Írószövetségből, 
ezáltal közel négy évtize-
den keresztül „hallgatásra” 
ítélték. A később három ki-
adást is megért, a Szépség 
ünnepe című, második ver-
seskötete csak 1982-ben ke-
rülhetett először az olvasók 
elé. Írószövetségi rehabili-
tációja csak 1990-ben tör-
ténhetett meg, de már a 80-
as évek elejétől is jelentek 
meg művei. A többedik ki-
adásokat is beszámítva, 
összesen negyven, különfé-
le műfajú önálló kötete lá-
tott napvilágot, zömmel a 
rendszerváltozás után. A 
versek mellett írt riport- és 
ismeretterjesztő könyvet, 
megjelent több novelláskö-
tete és kisregénye, s a 20. 
század végén fejezte be a 
magyar irodalomban is 
egyedülálló vállalkozását, 
az ezer esztendőt felölelő 
háromkötetes történelmi 
családregényét.

Korábban tisztviselőként, 
újságíróként több helyütt, 
majd a Kutya folyóirat fő-
szerkesztőjeként dolgozott. 
Már nyugdíjasként költö-
zött feleségével, Máriával a 
csendes érdligeti házba, 
ahol fáradhatatlanul alko-
tott, de látogatókat is szíve-
sen fogadott.

„Szívesen üldögéltünk 
kertjében, ahol örömmel 
mutatott körbe növényein, 
majd beszélgettünk szalon-
jának meghitt légkörében, 
dolgozószobája íróasztalá-
nál, könyveinek szerkeszté-
se közben – emlékezett Zsi-
rai László. Hozzátette: bölcs 
humora mindenkiben ro-
konszenvet ébresztett. A 
megközelítőleg évszázados 
emberi tapasztalat birtoká-
ban lévő Bíró Andrással 
kapcsolatosan kijelenthető, 
hogy egyetlen értékmérő, 
általános érvényű a művé-
szetben, így az irodalomban 
is a lélek lírába ojtott szere-
tete. Megfogadta és alkal-
mazta Pál apostol intését, 
amit a „Szeretet himnusza-
ként” ismerünk a Bibliából. 
Viszontagságoktól sem 
mentes élete és alkotói mun-
kássága a legjobb példája 
annak, hogy miként lehet 
belső ösztönökkel, derűvel 
bizakodni a jövő iránt, s ki-
menekedni annyi bajból” – 
fogalmazott az irodalmi 
szerkesztő.

A Bíró András baráti tár-
saság két versével köszönt 
el végleg a jeles költőtől és 
írótól. Egyiket Horváth Ist-
ván olvasta fel, míg a Hit és 
bizalom című, megzenésí-
tett költeménye lemezről 
csendült fel, Szigeti Eszter 
és Varga Zoltán előadásá-
ban. Ennek utolsó sorai így 
hangzanak: „Itt vagyok ve-
led, röpülünk ketten,/ hitet 
növesztő nagy szeretetben,/ 
messzire kéklő magas egek-
ben. Erősen higgyed, örök-
ké élünk,/ földi haláltól so-
sem kell félnünk,/ higgyél, 
bízzál, örökké élünk!”

n BÁlINT EdIT

Múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros 
András polgármester 
bejelentette, hogy ki-
tűzték a csődbe ment 
Termál Hotel árverésé-
nek időpontját: az épü-
let és a telek augusztus 
elején kerül majd kala-
pács alá. Mint elmond-
ta, ha sikerül telekáron 
megvenni az ingatlant, 
mindent megtesznek 
azért, hogy a városé 
lehessen.

Érden lesz a Budakeszi, az 
Érdi és a Pilisi járás tanke-
rületi központja – jelentette be 
T. Mészáros András, hozzáté-
ve: már folynak a tárgyalások 
az illetékes államtitkársággal 
arról, hogy hol helyezzék el a 
tankerület irodáit.

– Terveink szerint egy kö-
zel ötszáz négyzetméteres 
Alispán utcai épületben kap 
majd helyet az iroda, ahol a 
három járás 53 oktatási intéz-
ményével kapcsolatos felada-
tokat látják majd el. Az épület 
jelenleg az ipartestület szék-
háza; a tárgyalásokat már 
megkezdtük az érdekképvise-
let vezetőségével – nyilatkoz-
ta a polgármester.

Az érdi kettős gyilkosság-
gal kapcsolatban T. Mészáros 
András elmondta, tavaly az 
önkormányzat egymillió fo-
rinttal járult hozzá a rendőr-
ség és a rokonok által felaján-
lott, mindösszesen ötmillió 
forintos nyomravezetői díj-
hoz. Mivel azonban nemrégi-
ben letartóztatták azt a nőt, 
akit az idős házaspár meg-
gyilkolásával gyanúsítanak, 
az egymillió forint felhaszná-
lására ebben a formában már 
nincs szükség. Ezért a polgár-
mester arra tesz javaslatot 
mind a főkapitánynak, mind a 

közgyűlésnek, hogy ezt az 
összeget a nyomozói munká-
ban jó teljesítményt nyújtó öt 
rendőr jutalmazására fordít-
sák. (A bűnügyről szóló újabb 
cikkünket a 6. oldalon olvas-
hatják.)

Megkezdődhet a Teleki is-
kola átalakításának tervezé-
se; az ezzel kapcsolatos meg-
állapodást július 13-án írta 
alá T. Mészáros András. Az 
iskola átalakításával kapcso-
latos elképzeléseket március 
elején ismertette a városveze-
tés. Eszerint a jelenlegi épüle-
tek átalakításával és bővíté-
sével egy tizenkét osztályos, 
akadálymentesített gimnázi-
umot hoznak létre, új tornate-
remmel, parkolókkal, büfével, 
ebédlővel, a gimnázium hasz-
nos alapterülete mintegy 4400 
négyzetméter lesz. Az általá-
nos iskolások az új, parkvá-
rosi általános iskolába járnak 
majd, amelynek tervezése 
már megkezdődött, és mint a 
polgármester elmondta, el-
képzeléseik szerint az új isko-
la 2018 szeptemberében meg-
nyitja majd kapuit, tehát két 
év múlva nyáron a Teleki kö-
zépiskola építkezése is meg-
indulhat.

Kitűzték a csődbe ment 
Termál Hotel árverésének 
időpontját: az épület és a telek 
augusztus elején kerül majd 
kalapács alá. Mint T. Mészá-
ros András elmondta, a Ter-
mál tulajdonosa több cégnek, 
hivatalnak is tartozott, mint 

például a NAV, illetve az érdi 
önkormányzat.

– Ha sikerül telekáron meg-
venni az ingatlant, mindent 
megteszünk azért, hogy a mi-
énk lehessen. Úgy véljük, hogy 
a több évtizedes építmény bon-
tásra vagy teljes átépítésre 
szorul. A termál- és artézi kút 
üzemeltetési joga pedig már 
az önkormányzaté – jegyezte 
meg a polgármester, aki arra 
a kérdésre, hogy mi az a maxi-
mum ár, amit az önkormány-
zat adna az ingatlanért, úgy 
fogalmazott: „húszmillió fo-
rintot biztos adunk érte, ha 
ennél többet kérnek, azon el 
fogunk gondolkozni”.

– Az igazán fontos a termál-
kincs; a kutak pedig már a mi 
kezelésünkben vannak. A tég-
lagyár területét már megvá-
sároltuk, ez a tizenkét hektár 
már a miénk, akkor is, ha a 
hotelt – ami családi háznak 
nagy, szállodának viszont ki-
csi – nem vesszük meg. Ha mi 
leszünk az árverezés nyerte-
sei, a két terület összevonásá-
val egy komoly, a termálvízre, 
az egészségügyi turizmusra 
és a vízi sportokra alapozott 
fejlesztést lehet itt megvalósí-
tani, a Modern Városok prog-
ramja részeként, ha pedig 
nem mi vásároljuk meg az in-
gatlant, akkor a téglagyár te-
rületén épülhet fel a megálmo-
dott, magas színvonalú szol-
gáltatásokat nyújtó szálloda – 
zárta szavait T. Mészáros 
András. n ÁdÁM KaTalIN

Indul a Teleki középiskola terveztetése

Tankerületi központ lesz Érden

A kettős gyilkosság nyomravezetői díját a sikeres nyomozóknak 
ajánlaná fel a polgármester

Konzultáció az állami 
rezsicsökkentésről
Az ügyfelek véleményére támaszkodva 
akarja a kormány egyszerűsíteni a közigazga-
tási eljárásokat és tovább enyhíteni a vállal-
kozásokat terhelő fizetési kötelezettségeket. 
Ennek megvalósítására indult július 11-től 
konzultáció.

Sikeres volt a tavalyi 
konzultáció, hiszen az 
ügyfelek 2015-ben közel 
400 ezer kérdőívet töltöt-
tek ki. Ennek eredménye-
képpen az állami rezsi-
csökkentéssel több mint 
20 hatósági eljárás díja 
szűnt meg, amely az ál-
lampolgárok és vállalko-
zások számára idén 10 
milliárd forint megtaka-
rítást eredményez. Az 
adatok alapján elmond-
ható, hogy közel másfél 
millió okmányt (személyi 
igazolvány, diákigazol-
vány stb.) vettek át díj-
mentesen, illetve kedvez-
ményesen az állampolgá-
rok, amely összesen 
mintegy 3,5 milliárd fo-
rint megtakarítást jelen-
tett a számukra.

A díjmentessé tett eljá-
rásokban több mint 500 
ezer ügy indult az elmúlt 
év során, amelyekben 
több mint 3 milliárd fo-
rint megfizetése alól 
mentesültek az ügyfelek.  
Ennek része a már díj-
mentes felsőoktatási fel-
vételi eljárás, amely ön-
magában is 1 milliárd fo-
rint megtakarítást ered-
ményezett a diákoknál.

Az idei konzultáció so-
rán az állampolgárok há-
rom kérdőíven nyilvánít-
hatják ki véleményüket. 
A  közigazgatási bürok-
ráciacsökkentésről szóló 
kérdőíven az állampolgá-
rokat érintő hatósági el-
járások egyszerűsítésé-
vel összefüggésben lehet 

javaslatot tenni a bürok-
ratikus terhek csökken-
tésére. Az állami rezsi-
csökkentéssel kapcsolat-
ban két kérdőívet alakí-
tottak ki a magánszemé-
lyek, illetve a vállalkozá-
sok terheit érintően. 
A kérdőívek (mind a ma-
gánszemélyeket, mind a 
vál la lkozások terheit 
érintően) 10–10 olyan ha-
tósági eljárást tartal-
maznak, amelyeknél ja-
vasolt az igazgatási szol-
gáltatási díj, illeték, illet-
ve egyéb díj eltörlése 
vagy csökkentése. Mind-
három kérdőíven lehető-
ség van arra is, hogy az 
állampolgárok egy saját 
javaslatot is feltüntethes-
senek.

Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbí-
zott a konzultáció indulá-
sának kapcsán kiemelte, 
„az állampolgárok a kor-
mányhivatalokban és a 
járási hivatalokban papír 
alapon is leadhatják ja-
vaslataikat, valamint 
elektronikus kérdőíven is 
szavazhatnak arról, mi-
lyen eljárások egyszerű-
sítését, illetve mely eljá-
rási díjak megszünteté-
sét, illetve csökkentését 
javasolják”.

Az elektronikus kérdő-
ívet a www.kor mány hi va-
tal.hu honlapon, az „Ál-
lami rezsicsökkentés” 
címszó alatt találják 
meg. A konzultáció július 
11-től augusztus 19-ig 
tart.

Kettős gyilkosság

Keresik a fegyvert

Módosult Üzletszabályzat

Végső búcsú Bíró Andrástól

„Földi haláltól 
sosem kell félnünk”

Özvegye, Mária, családtagjai, Érd elöljárói, pályatársai, barátai, ismerősei és tisztelői kísérték el utolsó 
útjára az írót, költőt, újságírót, lapunk első főszerkesztőjét, Érd város díszpolgárát

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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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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Idén a Bolyai iskola ad otthont a két hétig tartó, 
hagyományos művészeti kolóniának. A korábbi 
évekhez hasonlóan ezúttal is tizenhárom jeles 
képzőművész vesz részt a munkában. Egy részük 
az ország különböző pontjairól érkezett, öten 
helyi alkotók.

T. Mészáros András pol-
gármester a július 16-ai 
megnyitón kiemelte: – Érd 
büszke arra, hogy immár 
nyolcadik éve otthont adhat 
a művésztelepnek. Megtisz-
teltetés, hogy jeles képző-
művészeink veszik a fárad-
ságot, s két hétig köreink-
ben alkotnak, felkeltve ezál-
tal az itt élő emberek érdek-
lődését a művészetek iránt.

A polgármester azt is 
hangsúlyozta, Érdnek mint 
megyei jogú városnak – nem 
feltétlenül mecénásként, de 
– mindenképpen szerepet 
kell vállalnia a kortárs mű-

vészeti értékek közvetítésé-
ben és megőrzésében. Az 
önkormányzat ennek a vál-
ság idején is eleget tett: ga-
lériát épített akkor, amikor 
mások megvonták a kultúra 
támogatását, s jelenleg is 
abban a szerencsés helyzet-
ben van a város, hogy a kul-
túra terén is folytathatja a 
fejlesztéseket.

Kéri Mihály, a kolónia 
művészeti vezetője elmond-
ta: bár korábban volt rá pél-
da, az idei művésztelepnek 
nincs kiemelt témája. Min-
denki a saját felfogása, ter-
vei szerint dolgozik. A mű-
vésztelep végére várhatóan 

80–100 új alkotás készül el, 
amelyek válogatásából de-
cemberben közös kiállítás 
nyílik az Érdi Galériában.

Mint azt a művészeti veze-
tőtől megtudtuk, ebben az 
évben egy különleges vál-
lalkozásba is kezdenek. A 
művésztelep résztvevői fel-
térképezik majd azokat a 
hatalmas, szabad falfelüle-
teket a városban, amelyeket 
kinagyított művészeti alko-
tásokkal látványossá, szeb-
bé lehetne varázsolni. Ezút-
tal csupán kijelölik a felada-
tot, s otthon mindenki vé-
giggondolhatja, milyen kon-

cepciót javasol erre a célra. 
Az ötletek, tervek összessé-
géből majdan megszületik a 
város asztalára kerülő kész 
javaslat, s ha lesz rá igény, a 
megvalósításuk is megtör-
ténhet majd a jövőben.

Novotny Tihamér művé-
szettörténész minden évben 
gyakori látogatója a kolóni-
ának. Lapunknak nyilat-
kozva aláhúzta: bár min-
denkinek megvan a saját 
irányvonala, amit képvisel, 
mégis képes hatni a többi-
ekre, hisz kisugároznak az 
ötletek, a megoldások. A ha-
sonlóan gondolkodó részt-
vevők így képesek serkentő-

leg, ösztönzőleg hatni egy-
másra. Érden az elmúlt évek 
alatt egy igazán jól össze-
forrt, egymást inspiráló al-
kotói közösség jött létre – 
fűzte hozzá a művészeti író.

A résztvevők idén is nagy 
várakozással néztek a két 
hét elé, s már vasárnap reg-
gel birtokba vették a Bolyai 
iskolában kialakított műter-
meiket. Kovács Johanna 
elárulta: már hetekkel ez-
előtt izgatottan várta az 
Érdi Művésztelep kezdetét. 
Rengeteg ötlet kavargott a 
fejében, most alkalma lesz 
valóra váltani azokat. 
Karsch Manfred lélekben is 
felkészült a közös térben 
való alkotásra, hiszen ott-
hon leginkább elvonulva 
fest. Hozzátette: a művész-
telep az alkotói termékeny-
ségét is növeli, hisz a mű-
vésztársak jelenléte folya-
matos munkára serkenti.

Hétfői látogatásunkkor 
már számos elkészült vagy 
éppen készülő alkotást lát-
hattunk. Aknay János Kos-
suth-díjas festőművész ala-
pító tagja az Érdi Művészte-
lepnek. Érdeklődésünkre 
kifejtette: az ő életében rop-
pant nagy jelentőséggel bír 
ez a kolónia és minden év-
ben alig várja, hogy elkez-
dődjön. Régebben még sok 
meghívásnak eleget tett, de 
az utóbbi időben már csak 
az Érdi Művésztelepen vesz 
részt. Annál is inkább, mert 
itt ideális körülmények kö-
zött alkothat, nem beszélve 
a társaság kiváló összetéte-
léről. Mint mindig, idén is 
felkészülten érkezett, a fejé-
ben már kialakult elképze-

lése van arról, mit szeretne 
elérni. Ezt fontosnak tartja, 
mert a konkrét célok meg-
valósításra ösztönözik, jó 
irányba viszik az embert. 
Kérdésünkre, hogy voltak-e, 
vannak-e  rá  hatással  a  je-
len lévő művésztársak, 
Aknay János úgy fogalma-
zott: amennyiben hatások-
ról beszélünk, ezek műkö-
dése számára nem a mű-
vésztelepen kezdődött, ha-
nem jóval korábban, hisz a 
pályatársak többségéhez 
sok évtizedes barátság is 
fűzi. A két hét alatt is renge-
teg a diskurzus közöttük, 
kíváncsiak egymás munká-
ira, így akár rejtett módon, 
észrevétlenül is képesek 

hatni egymásra. A művész-
telep lehetővé teszi, hogy 
ezekben a napokban min-
den mást félretegyen és ki-
zárólag az alkotásra össz-
pontosítsa a figyelmét. Itt 
képessé válik arra, hogy 
egy egész napot végigdol-
gozzon – fűzte hozzá Aknay 
János.

Az Érdi Művésztelep 
egyébként a korábbi eszten-
dőkhöz hasonlóan nyitott, 
előzetes bejelentkezést kö-
vetően minden érdeklődőt 
sok szeretettel várnak. Aki 
tehát kíváncsi az Érdi Mű-
vésztelepen folyó munkára, 
hívja Kéri Mihályt a 06-20-
800-9079 telefonszámon.

n BÁlINT EdIT

A Brunszvik-kastély 
parkjának hangver-
senyszigetén immár 
1958 óta tartanak Bee-
thoven műveit bemu-
tató szabadtéri koncer-
teket. A következő két 
koncertet július 23-án 
és 30-án hallgathatják 
meg az érdeklődők.

E páratlan hangulatú 
hangversenyeknek köszönhe-
tően Martonvásár a magyar-
országi Beethoven-kultusz-
ban is kitüntetett helyet foglal 
el. A Nemzeti Filharmoniku-
sok mellett időről időre jeles 
hazai és külföldi művészek is 
közreműködnek e nyári kon-
certeken.

Az idei hangversenyeken a 
szimfóniák és versenyművek 
mellett ritkábban hallható 
kompozíciók is megszólalnak, 
mint például az Egmont-kísé-
rőzene vagy a Névnapi nyi-
tány, valamint Dénes István 
Találkozások holdfényben 
című átirata.

Július 23-án este a zene-
szerző Névnapi nyitányát, 
D-dúr hegedűversenyét és IV. 
szimfóniáját élvezheti majd a 
zenebarát közönség. Annál is 
inkább, mert ezen művek által 
Beethoven boldog, felszaba-
dult és humorral megáldott 
oldalát is megismerhetik. Vi-
dám, érzelmekben és csodála-
tos dallamokban gazdag he-
gedűversenyét Zalai Antal 
fiatal hegedűművész szólal-
tatja majd meg, s Kocsis Zol-
tán vezényletével csendül fel 
a több mint kétszáz éve szüle-
tett varázslatos szimfónia.

A hangversenysorozat jú-
lius 30-ai záró rendezvényén 
a harmincéves Nemzeti 
Énekkar, valamint kiváló 
szólisták előadásában lesz 
hallható a zeneszerző gran-
diózus remekműve, a IX. 
szimfónia, valamint a híres 
Holdfény-szonátájának át-
irata, a karmester Dénes Ist-
ván lesz.

A martonvásári Beetho-
ven-koncertek utolsó előadá-
sában szólót énekel Bako-
nyi Anikó, Ulbrich Andrea, 
Brickner Szabolcs, Palerdi 
András. n BE

Beethoven Martonvásáron

Beethoven szívesen látott vendég volt a Brunszvik-család marton-
vásári birtokán

A nyári szabadság kiváló lehetőség a felhőt-
len, zavartalan olvasásra. Itt az alkalom, hogy 
elővegyük azokat a könyveket, amelyekre 
a rengeteg teendő mellett év közben nem 
jutott idő. A tanácstalan olvasókat pedig 
ötletadó ajánlókkal is várják a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár munkatársai.

Megszokhattuk már, 
hogy a vakáció és a nyári 
szabadságok ideje alatt 
rövid időre a könyvtár is 
bezár. A legkevésbé for-
galmas időszakban a 
könyvtárosok is nyugodt 
pihenőre mennek, így au-
gusztus 8-tól 21-ig vala-
mennyi részlegben szüne-
tel a könyvkölcsönzés, az 
olvasóterem is zárva tart.

Az augusztusi zárás 
előtt azonban még igye-
keznek kiszolgálni az ol-
vasók speciális igényeit, 
míg a tanácstalanoknak 
ötletadó ajánlókat készí-
tettek a könnyed, a sza-
badságok idején szívesen 
forgatott kiadványokból. 
A könyvtár mindhárom – 
a Felnőtt-, a Gyermek- és 
a Zenei könyvtár – részle-
gének munkatársai sze-
mezgettek állományuk-
ból. Ezekben az összeállí-
tásokban rengeteg a nya-
ralásra, kirándulásra, or-
szág-, világjárásra csábí-
tó téma, valamint a vidám 
és szórakoztató könyv, 
film vagy zenei ajánlat.

Idén először a könyvtár 
internetes honlapján 
(csukalib.hu) is elérhető-

ek az ajánlások, de nem 
lista formájában, hanem 
az adventi naptárhoz ha-
sonlóan, mindennap egy 
újabb meglepetés várja az 
oldal látogatóit.

Most még a pult mellett 
is találhatnak tematikus 
válogatást az olvasók. 
A  forgópolcon főként va-
rázslatos hazai és külföl-
di tájakra kalauzoló vagy 
praktikus ajánlatokkal 
szolgáló, kölcsönzésre 
váró könyvek sorakoz-
nak.

Az igazgatóhelyettes 
hangsúlyozta: a kölcsön-
zési idő szempontjából 
nincs jelentősége a kéthe-
tes zárva tartásnak. A két 
hetet egyszerűen mellő-
zik a kölcsönzés határide-
jéből, így nemhogy hát-
rány érné az olvasókat, de 
még előnyük is szárma-
zik, hiszen időt nyernek!

Aki tehát könyvekkel 
töltené a nyarat vagy 
most pótolná az év során 
elmaradt olvasmányait, 
minél előbb, de legkésőbb 
augusztus 5-ig látogasson 
el a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárba!

n ÁBRaHÁM

Kalandos olvasmányok

Most érdemes kölcsönözni!
Megnyitotta kapuit a VIII. Érdi Művésztelep

Összeforrt közösség, egymást inspiráló alkotók

A VIII. Érdi Művésztelep résztvevői (balról jobbra): feLugossy László, Kalocsai Enikő, Eőry Emil, Csetneki 
József, Kovács Johanna, Hudák Mariann Maja, Sz. Varga Ágnes, Karsch Manfred, Aknay János, Wrobel 
Péter, Puha Ferenc, Kéri Mihály (és Székács Zoltán, aki nincs a képen)

Aknay János idén is felkészülten érkezett, a fejében már kialakult el-
képzelése van arról, mit szeretne elérni

Kovács Johanna már hetek óta izgatottan várta az Érdi Művésztelep 
kezdetét

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
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Az érdi kereskedők és szolgáltatók már
észrevehették, hogy a Városkártya beveze-
tésében munkálkodó stratégiai partnerünk,
a Go!Store munkatársai megkezdték a ke-
reskedői tájékoztatást. A képviselők sorban
veszik fel a kapcsolatot a helyi vállalkozók-
kal, ezért ne lepődjön meg, ha az Ön üzleté-
nek ajtaján is kopogtatnak.
Látogatásuk során ismertetik az előnyö-

ket, amiket a Városkártya nyújt a helyi ke-
reskedőknek és szolgáltatóknak, ha elfoga-
dóhelyek lesznek.
A közelmúltban a Polgárok Házában ke-

rült sor az első kiscsoportos kereskedői tájé-
koztatásokra, melyek során az Önkormány-
zat nevében Simó Károly alpolgármester úr
ismertette a jelenlévőkkel, hogy a testület
milyen fő szempontok alapján döntött a
Go!Store által üzemeltetett Érd Városkártya
mellett. Ezt követően a korábban megkül-
dött írásos anyag kiegészítéseképpen meg-
hallgathattak egy tájékoztatót, majd célzott
kérdéseket tehettek fel a Go!Store jelen lévő
vezetőinek. A kérdések alapján egyértelmű-
en mérhető volt az érdeklődés, többen már a
helyszínen szerződést kötöttek, és sokan
kérték a Go!Store jelen lévő képviselőit egy
utolsó, személyes egyeztetésre, ahol egyedi
kérdéseikre is választ kaphatnak. Az ese-
ményről készült rövid összefoglalót megte-
kinthetik a városi televízió honlapján (http://
erdmost.hu/2016/07/08/meg-a-nyaron-meg-
kapja-minden-erdi-a-varoskartyat/)

Az Érd Városkártya projekt munkatár-
sai az elkövetkező hetekben is folyamato-
san járják a várost, amennyiben Ön keres-
kedő vagy szolgáltató, kérjük, ha ideje en-
gedi, hallgassa meg kollégáinkat és fontol-
ja meg a csatlakozás előnyeit.
Az önkormányzat által elfogadott Érd

Városkártya a nyár folyamán minden érdi
háztartásba eljut, így a lakosok keresni
fogják az elfogadóhelyeket, ahol visszatérí-
tést gyűjthetnek. Legyen az Ön vállalkozá-
sa is az elsőként csatlakozó partnerek kö-
zött, fellendítve ezzel saját vállalkozása
forgalmát, valamint a város gazdasági,
kulturális és sportéletét.
A tájékoztató kampány keretein belül fo-

lyamatos tájékoztatást kapnak az érdi la-
kosok az Érdi Újság hasábjain keresztül.
Sorozatunk következő részeiben az elfoga-
dóhelyi és vásárlói előnyöket fejtjük ki bő-
vebben.
Kereskedők és szolgáltatók további in-

formációt kérhetnek az Érd Városkártyá-
ról az erd.gostore@gmail.com címen. (X)

LegfrissebbhírekazÉrdVároskártya
projektről 1. rész 37

92
31
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A japán származású angol 
író első regénye, A dombok 
halvány képe 1982-ben szü-
letett, és az alig kétszáz olda-
las mű rögtön komoly elisme-
rést hozott szerzőjének.

A regény a kisebbik lány, 
Niki látogatásával kezdődik, 
amely emlékeket indít el 
Ecukónál. Az asszony – férje 
halála és nagyobbik lánya ön-
gyilkossága után – egyedül él 
vidéki otthonában. Ecuko ne-
hezen fejezi ki érzelmeit rég 
látott lánya előtt, akit ráadá-
sul látszólag hidegen hagy 
a számára szinte ismeretlen 
féltestvére halála.

Az emlékek nyomán visz-
szajutunk a bombázás után 

újjáépülő Nagasakiba: az 
emberek igyekeznek meg-
találni az utat, hogy folytatni 
tudják életüket. A szigetor-
szág még tele van amerikai 
katonákkal, hiszen Koreában 
háború tombol, Nagasza-
kiban azonban „mindazok 
után, ami történt, a nyuga-
lom és a változás időszakát” 
élik az emberek. Ecuko fiatal, 
első gyermekével várandós 
asszonyként él középveze-
tő férje mellett. Egy különös 
idegen nő, Szacsiko érkezik 
a városba kislányával, a visz-
szahúzódó, mindig rosszban 
sántikáló Marikóval. A két zár-
kózott asszony hamar össze-
barátkozik, és kezdetét veszi 

a két síkon játszódó, történet. 
Fokozatosan ismerjük meg 
Ecuko múltjának szereplőit, 
Szacsikót és Marikót, Dzsirót, 
Ecuko első férjét és apósát, 
OgataSant. 

Kiváló a kötet karakteráb-
rázolása – nem árul el szinte 
semmit, az olvasónak kell vé-
leményt és érzéseket felépí-
tenie a szereplők köré, akik a 
protokollt tiszteletben tartva 
mindenről beszélnek, csak ar-
ról nem, amiről fontos lenne.

Kazuo Ishiguro számára 
a világhírt a Napok romjai 
hozta meg, amelyből emlé-
kezetes film készült Anthony 
Hopkins és Emma Thompson 
főszereplésével.

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

KÖNYV

Kazuo Ishiguro: A dombok halvány képe

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

„Annyi önéletrajzot ír-
tam már, hogy lassan nem 
is tudom, melyik az igazi. 
Mindeg yiknek köze van 
hozzám. Valamennyire. De 
egyik sem mutat be iga-
zán.”

Így vagyok Érd történe-
tével, a várossá alakulás 
több évszázados, az érdiek 
tucatnyi emberöltőn át tar-
tó, korántsem eg yszerű 
erőfeszítéseinek krónikái-
val is. Még a legelismer-
tebb összefoglalás sem mu-
tatja, nem mutathatja be 
sem a település, sem az itt 
kialakult, ide telepített, ide 
telepedett közösség(?) ki-
alakulásának bonyolultan 
összetett folyamatát. És az 
eredményeit sem. Viszont 
abban, azokban éljük min-
dennapjainkat.

Úgy gondolom, napjaink-
ra, hétköznapi életünkre 
sokkal nagyobb hatásúak 
a rendszerváltozás óta el-
telt, vagyis a legutóbbi 
emberöltő, meg az azt 
megelőző 50–100 esztendő, 
(a két világháború és az 
utána következett diktatú-
ra) következményei, mint 
az időben legtávolabbi 
természeti viszonyok és a 
település első okleveles 
említése. Mégis, minden 
helytörténet onnan kezdő-
dik, mintha a régiség alap-
vető érték lenne. Kétségte-
len érdekességű az ősiség, 
de közvetlen hatásúak a 
legközelebbi történések. 
Sőt, a napjainkban megtör-
ténő események. Ezekről 
esik a legkevesebb és főleg, 

esetleges említés a króni-
kákban.

A város, fizikai létében 
és mentálisan is a közel-
múltban, nagyszüleink ko-
rától máig, sokkal viharo-
sabb változásokat élt át, 
azok hatására intenzíveb-
ben változott/alakult, mint 
előtte akár száz év alatt. A 
dédszülők rá sem ismerné-
nek gyerekkoruk és mun-
kás életük helyszínére, a 
városhatár egyik végéből 
talán nem is találnának 
haza, ha az ismert tájéko-
zódási pontokat próbálnák 
fellelni. Annyi minden meg-
változott! Rengeteg új dolog 
történt – és rengeteg új 
épült. Ami a társadalom-
ban, az emberekkel történt, 
az így vagy úgy, többé-ke-
vésbé fennmaradhat, a hi-
vatalos történetírás, szo-
ciográfia, demográfia és 
egyéb társadalomtudomá-
nyok dokumentumaiban, és 
mellettük a szóbeli történe-
tek, a szájhagyomány, az 
oral history adatgyűjtése 
következtében. Ez utóbbi 
már a nyolcvanas években 
megkezdődött a „Köztünk 
élő történelem” mozgalom 
szervezésével és máig fo-
lyik ilyen munka a Városi 
Könyvtár és a Földrajzi 
Múzeum, illetve a Helytör-
téneti Gyűjtemény mun-
katársai tevékenységével. 
Az érdiek emlékezete ideig-
óráig megőrzi az emberek, 
a társadalom történetének 
eseményeit. Az emlékeket.

Ugyanakkor félelmetes 
mértékben tűntek el az ér-

diek múltjának tárgyi em-
lékei. Nem részletezem, 
csak felsorolom: a Sina-
kastély (KALOT), a rácte-
mető, a kaptár kövek egy 
része, a Kutyavár, ezek vé-
dett objektumok voltak. 
Érdi specialitás a csonka 
ország csonka országzász-
lója, mint legutóbb állami 
ünnepség színhelye. De a 
mai lakosság szinte semmit 
nem tud az érdiek korábbi 
megélhetését jelentő, az ah-
hoz szükséges létesítmé-
nyekről. Hányan tudnák 
megmondani, hol volt a 
Gyurcsek-malom, a Benta-
völgye vagy a Micsurin, a 
bikaistálló vagy a méz-
üzem? Az ecetgyárat már 
nem is említem. És a Mező-
gép? Az ÉRUSZ? A  tégla-
gyár Ófaluban? Fájdalmas 
lista.

A rendelkezésre álló hely 
adott. „Limitált”, mondaná 
a mai szlogen. Az új sok-
szor csak a régi helyén 
épülhet, mint a kusza, kis-
házas, esetleges beépítésű, 
faluszéli birkalegelő közeli 
területen a lakótelep. Ma 
már akár tetszik, akár 
nem, végül Érd várossá épp 
a lakosságszám megemel-
kedésével válhatott. És az 
is nyilvánvaló, hogy a fej-
lesztés sokszor a régi le-
bontásával kezdődik. A 
bontások egy része a meg-
tör tén tük kor a közvéle-
mény számára vitatható, de 
jó esetben az új eredmény 
igazolja az eljárást. Jó eset-
ben. De korántsem mindig.

n VoTIN JÓZSEF

Keszler Györgyné, az érdi 
nagyközségi tanács népes-
ség-nyilvántartó csoportjá-
nak vezetője arról tájékozta-
tott, hogy a 73 tagú, pedagó-
gusokból, tanácstagokból és 
tanácsi dolgozókból álló ösz-
szeírócsoport rendkívül ne-
héz körülmények között vég-
zi a népesség-összeírás nagy 
munkáját. A 73 körzetben 
majd 37 ezer ember adatait 
kell felvenniük, egy-egy 
adatlapon csaknem 60 rubri-
kát kell kitölteniük. Hogy le-
hetőleg mindenkit otthon ta-
láljanak, nagyrészt munka-
idő után, a késő délutáni és 
esti órákban kopogtatnak a 
lakások ajtaján. Köztudott, 
hogy Érd szétszórtan, nagy 
területen fekvő családi házas 
település, nagy távolságokat, 
rossz utakon kell megtenni-
ük az összeíró biztosoknak.

A csoportvezető elmondta, 
hogy eddig 6–7000 emberrel 
beszéltek, a lakosok többsé-
ge szívesen, segítőkészség-
gel fogadja az összeírókat. 
Megérti e munka fontossá-
gát.

Mégis jó néhány helyre 
újra vissza kellett térni, mert 
az egyedülálló idős emberek 
nem nyitnak ajtót.

Előfordult azonban né-
hány érthetetlen, sőt felhábo-
rító eset is.

Például, amikor az össze-
író biztos M. M. budapesti 
gépkocsivezető, Érd, Keselyű 
u. 33. szám alatti hétvégi há-
zának ajtaján kopogtatott. A 
televíziót néző házigazda dü-
hödten kelt fel székéből. Kiki-

abált: ki az és mit akar, majd 
az udvarias válaszra sem 
nyitott ajtót, mondván, jöjjön 
máskor! Az összeíró biztos 
megkérdezte, mikor jöhetne 
ismét, hogy feladatát elvé-
gezhesse, azonban válasz 
helyett kinyílt az ajtó. Ami-
kor az összeíró biztos belé-
pett, M. M. váratlanul megra-
gadta a kabátját, kalapját le-
kapva bedobta a másik szo-
bába, a meglepett embert pe-
dig egy fotelba lökte, majd 
rárivallt, hogy igazolja ma-
gát. Miután ez megtörtént, 
közölte vele, hogy feljelenti 
magánlaksértésért!

Úgy látszik, vannak embe-
rek, akik a dzsungel törvé-
nyei szerint élnek, s állam-
polgári kötelezettségeiket 
nem ismerik. A felelősségre 
vonás azonban nem marad 
el, a harcias gépkocsivezető 
ellen szabálysértési eljárást 
indítanak, és remélhetőleg 
kellő mértékű bírságot fizet 
majd felháborító tettéért.

Az érdi összeíró biztosok 
közöl néhányan a hasonló 
példák és a rendkívül nehéz 
körülmények miatt vissza-
léptek, holott erre a feladatra 
csak tanfolyam elvégzése 
után lehet vállalkozni. Így he-
lyettesítésük nem könnyű. 
A  népesség-nyilvántartási 
csoport dolgozói mégis remé-
lik, hogy nem fordul elő több 
ilyen eset, és a lakosság meg-
értő támogatásával a hónap 
végéig sikeresen befejezhetik 
a munkát.

Pest Megyei Hírlap, 
1975. január 10.

Urbán László – Sajtótükör

Egy érdi dzsungellakóTéglagyári capriccio

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
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6
2



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 péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől 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 műsorváltozás 
jogát fenntartjuk!

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára el-
hurcolt honfitársaink emlékére

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

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

Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

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

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

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

JúLIUS 25., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 11. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Bibliai Szabadegyetem 

90/3. rész
21:30  Monda és valóság határán 

10/2. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

22:00  Vámos Miklós beszélgető 
műsora 11. rész ism. 
Kertész Ákos

22:55  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

JúLIUS 26., KEDD
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 12. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat 
Budapest Acoustics Band, 2012

21:25  Vámos Miklós beszélgetős 
műsora 11. rész Karafiáth Orsolya

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

22:55  Tea két személyre 68. rész
23:20  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

JúLIUS 27., SZERDA
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

19:30  ÉrdTV Retro 13. rész 
válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Szőke igazság színes, amerikai 
akciófilm, R: Paul Maslak, 1996 

22:00  Bibliai Szabadegyetem 
90/3. rész

23:00  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

JúLIUS 28., CSÜTÖRTÖK
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 14. rész 

  válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Sztárportré 56. rész
21:00  Szabadulás nélkül 

előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/1. rész

21:15  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat 
Budapest Acoustics Band, 2012

22:10  Globo Világjáró 30. rész
22:40  Tea két személyre 68. rész
23:10  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

JúLIUS 29., PÉNTEK
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 15. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Tea két személyre 69. rész
21:00  Ötfős hadsereg színes, olasz 

western, R: Italo Zingarelli, 1969 
12 éven felülieknek!

22:45  Szabadulás nélkül 
előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/1. rész

23:00  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

JúLIUS 30., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 32. rész
20:00  Tea két személyre 69. rész
20:30  Szőke igazság színes, amerikai 

akciófilm, R: Paul Maslak, 1996 
22:00  Világjáró Esték – Tasmánia 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

22:35  Monda és valóság határán 
10/2. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

23:05  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

JúLIUS 31., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 68. rész ism.
20:00  Backstage 8. rész ism. 

rockmagazin
20:30  Ötfős hadsereg színes, olasz 

western, R: Italo Zingarelli, 1969 
12 éven felülieknek!

22:15  Sztárportré 56. rész
22:45  Szabadulás nélkül 

előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/1. rész

23:00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR

Külhoni nyaralások
Könyvválogatás

Nyári ajánlók
Honlapunkon és nyomtatott for-
mában 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 órá-
ig
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 órá-
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.

NYÁRI NYITVaTaRTÁS

Kedves olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
könyvtárunkban a Felnőtt, a 
Gyermek és a Zenei részleg 
2016. augusztus 8–21-ig, a 

Parkvárosi és a Jószomszédság 
Fiókkönyvtár 2016. augusztus 

1–21-ig lesz zárva. 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

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!
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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 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.

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.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Hivatalnok 
utca 14.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
• gyűjteményszervezés, állo-
mányvédelem,
• nyomtatott dokumentumok 
tartalmi és formai feltárása,
• állományellenőrzés,
• statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola,
• legalább 3–5 év szakmai ta-
pasztalat,

• feldolgozói tapasztalat,
• gyakorlott szintű informati-
kai rendszerismeret.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• informatikus könyvtáros,
• gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó 
szintű „Szikla integrált könyv-
tári rendszer” ismerete.
Előnyt jelentő kompeten-
ciák:
• kiváló szintű precíz, pontos, 
önálló munkavégzés,
• jó szintű csapatmunkára 
való készség,
• jó szintű rugalmasság.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél,
• diploma másolata,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 

2016. szeptember 1. napjá-
tól tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusz-
tus 8. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további in-
formációt Sebestyénné 
Majchrowska Ewa, ill. Nida 
Judit nyújt, a +36 23 365 470-
os telefonszámon.
a pályázatok benyúj-
tásának módja: elektro-
nikus úton Sebestyénné 
Majchrowska Ewa részére a 
sebestyenewa@csukalib.hu 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtott 
pályázatok alapján legalkal-
masabbnak tűnő jelöltek 
szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a 
munkatárs kiválasztásáról.
a pályázat elbírálásának 
határideje:
2016. augusztus 12.

Csuka 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.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: rendszer-
gazdai feladatok ellátása az in-
tézményben.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, program-
tervező informatikus, főiskolai 
vagy felsőfokú számítástechni-
kai programozó OKJ-s végzett-
ség, vagy rendszergazda felső-
fokú OKJ-s végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,
• nem áll foglalkozástól való el-
tiltás hatálya alatt.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,
• annak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól való eltiltás alatt,
• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a pályázat elbí-
rálását követően azonnal.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. július 28. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska nyújt, 
a 06/23-365-140-os telefonszá-
mon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pin-
térné Bernyó Piroska részére 
a gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 29.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
gimnáziumi tagozaton német 
nyelv oktatása az Érdi Tanke-
rületen belül változó munka-
helyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
• német-bármely szakos tanári 
végzettség,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör legkorábban 2016. szep-
tember 1. napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 
22. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06/23-365-
140-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pin-
térné Bernyó Piroska igazgató 
részére a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 23.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Riminyáki út 
17.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: német 
nemzetiségi óvodapedagógusi 
feladatok ellátása vegyes élet-
korú csoportban.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Egyéb béren kívüli juttatá-
sok: cafeteria.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• német nyelvből alapfokú C tí-
pusú általános nyelvvizsga,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• főiskola, német nemzetiségi 
óvodapedagógus,
• társalgási szintű nyelvtudás,
• német nemzetiségi óvodape-
dagógus végzettségség meg-
szerzésének vállalása (támoga-
tással).
Elvárt kompetenciák:
• empátia,
• tolerancia,
• gyermekközpontúság,
• elhivatottság,
• kiváló kommunikációs kész-
ség,
• csapatszellem.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakkép-
zettséget igazoló dokumentu-
mok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány vagy annak 

megkérését igazoló postai fel-
adóvevény,
• egészségügyi könyv,
• arról szóló nyilatkozat, hogy 
a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzá-
járul.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. augusztus 
15. napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 
10. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt 
Vargáné Magyar Erika nyújt, 
a 30/790-2850-es telefonszá-
mon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Var-
gáné Magyar Erika óvodave-
zető részére a pumukliovoda@
gmail.com email címen keresz-
tül.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 15.

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

pá l y á Z A T O T  H I r D E T
német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

az Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
rendszergazda 

munkakör betöltésére.

az Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
német-bármely szakos 

középiskolai tanár 
munkakör betöltésére.
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NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

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

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

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

Az ÉrdTV már a Digi hálózatán is fogható!

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

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

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

Pest Megyei 
Bal e set -meg e lő zé si Bizottság

Tisztelt Kerékpározók!

Anya! Nekem 
kellene elöl 
mennem, 

hogy útközben 
mindig láss!

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 – Poprád 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, Riminyáki út 
17.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: gondozási 
és takarítási feladatok ellátása.
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 képesítés, óvodai 
dajka,
• óvodai dajka 1–3 év szakmai 
tapasztalat,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: német nyelvtudás.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok,
• nyilatkozat, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
• felvétel esetén erkölcsi bizonyít-
vány, egészségügyi kiskönyv.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. augusztus 15. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 5. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Vargáné Ma-
gyar Erika nyújt, a 30/790-2850-
es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Var-
gáné Magyar Erika óvodaveztő 
részére a pumukliovoda@gmail.
com e-mail címen keresztül.

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

pályáZATOT HIrDE T
óvodai dajka munkakör betöltésére.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk
Brüsszelnek,
hogy ők is
megértsék! 3

7
9
15

1
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Minden évben más-más történelmi korba 
képzelhetik bele magukat a nebulók, s a kap-
csolódó játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, 
mesékkel vidáman és gyorsan eltelik a hét. 
Idén már kilencedik táborukat tartották a „cim-
borák” a Kőrösi Iskolában. 

Azért, hogy érdekesebb le-
gyen, minden évben egy 
adott történelmi témakörre 
helyezik a súlyt, amit, termé-
szetesen játékos formában, 
körüljárnak. Mivel szünidő 
van, korántsem az a cél, 
hogy ismeretekkel tömjék a 
gyerekek fejét. Inkább izgal-
mas csapatjátékokat talál-
nak ki, így szinte észrevétle-
nül, játék közben is bővül a 
tudásuk – mesélte érdeklő-
désünkre a táborvezető, 
Nagyné Balázs Gabriella, 
az iskola drámapedagógu-
sa, aki már közel egy évtize-
de ápol szoros kapcsolatot a 
népszerű tévéműsor meg-
szűnése után létrehozott 
Cimbora Alapítvánnyal. 

Támogatásával pedig idén 
már a kilencedik tábort 
szervezte meg a Kőrösi Cso-

ma Sándor Általános Iskolá-
ban. Az alapítványtól kap-
ták a honfoglaláshoz kap-
csolódó memóriakártyákat, 
a kirakójátékokat és a gyer-
mekekre szabott íjakat is. A 
különféle korosztályból ér-
kező gyerekeket ezúttal is 
nagyszerűen összekovácsol-
ták a közös feladatok és a 
játék. A Cimbora Alapítvány 
legfőbb célja a személyiség-
fejlesztés, amihez nélkülöz-
hetetlen a közösségformá-
lás, az együttgondolkodás és 
a csapatjáték – magyarázta 
a pedagógus, hozzátéve: 
arra is nagyon odafigyelnek, 
hogy az apróságok a kreati-
vitásukat is fejlesszék. 

Lényeges a sikerélmény, 
ezért szinte elmaradhatat-
lan a rendszeres rajzolás és 
a kézműves foglalkozás. Kü-

lönféle ag yagtárg yakat 
gyúrtak és honfoglalás kori 
tarsolylemezeket is készítet-
tek. A délelőtt alapvetően a 
kreatív időtöltésé volt, de bő-
ven jutott idő a rövid, ám 
igen hasznos drámajátékok-
ra is. Bár a táborlakók kü-
lönböző korosztályt képvi-
seltek, e közös játékok során 
mégis hamar meglelték az 
összhangot. 

A kisebbeket figyelmét fő-
ként a memóriajáték és a fa-
lóhúzóverseny kötötte le leg-
inkább. A leggyorsabbak jó 
pontokat gyűjtöttek, s a töb-
bi játék is jutalompontokért 
zajlott. Végül összesítettek 
és apró ajándékokra válthat-
ták pontjaikat. A nagyobbak 
az íjászkodásban jelesked-
tek az iskola udvarán. Az 
íjak ugyan hasonlítottak a 
honfoglalás koriakra, de leg-
inkább gyermek kezekre 
szabták azokat, így nem volt 
nehéz gyakorolni velük. 

Az egyhetes Cimbora tá-
borba még egy kirándulónap 
is belefért, amely során a 
százhalombattai Régészeti 
parkot látogatták meg. 

Tóth Csenge idén már a 
harmadik Cimbora táborban 
vett részt. Érdeklődésünkre 
elárulta, leginkább a kirán-
dulás érdekelte, mert még 
sosem járt Százhalombat-
tán. Idén is örömmel jött 
„cimborázni”, mert minden 
évben más, s ahogyan válto-
zik a téma, úgy a játékok, a 
kézműves foglalkozások és a 
mesék is illeszkednek hozzá. 
Túróczy Faritz Franciska 
pedig arról beszélt lapunk-
nak, hogy alig várta a csen-
des pihenőket, mert ilyenkor 

Gabi néni mindig mesét mon-
dott, s kíváncsian hallgatták 
az István királyról szóló tör-
téneteket. Harmadik éve vett 
részt a Cimbora táborban, de 
szerinte nem lehet megunni. 
Délelőttönként lekötötte a fi-
gyelmét az agyagozás, de a 
tarsolylemezeket is nagy él-
vezettel készítette és mindig 
örömmel bekapcsolódott a 
társas- és csapatjátékokba 
is. Ahogyan tavaly, idén is si-
került új barátokra szert ten-
nie – fűzte hozzá Franciska.

 n BÁlINT

Csapatversenyek, játékos 
foglalkozások és tánc – erről 
szólt a Masters SE akrobati-
kus rock and roll egyesület 
nyári napközije, amit három 
turnusban indítottak a nyá-
ron: egy hét a kezdőké, egy a 
haladóké és egy az óvodáso-
ké volt. 

Nevetéstől, kiabálástól 
volt hangos a Kőrösi iskola 
kis tornaterme – hiszen eb-
ben az intézményben tartot-
ták a Masters SE nyári nap-
közijének második turnusát. 
Erre a haladóknak szerve-
zett öt napra ötven gyermek 
jött el, főleg kilenc-tizenkét 
évesek, de voltak köztük ti-
zenöt esztendősek is – tud-
tuk meg Sárfy Krisztina 
edzőtől, aki elmondta azt is: 
a napközi mellett bentlaká-
sos, illetve – az őszi idény 
nemzetközi megmérettetése-
ire készülő versenyzőknek – 
felkészítő tábort is tartanak. 

– Egyesületünkben a tan-
év ideje alatt körülbelül 
négyszáz gyerek táncol; je-
len vagyunk az érdi iskolák-
ban, és a művelődési köz-
pontban is tartunk órákat. 

A  nyári táborokra is nagy 
szükség van, hiszen ilyenkor 
nem a versenyekre való fel-
készülésen van a hangsúly, 
hanem a technikán, a fejlő-
désen. Erre a napközi napi 
négy edzése remek lehetősé-
get nyújt. Ilyenkor több talaj-
gyakorlatot végzünk, és a 
testtudatosságra is nagy fi-
gyelmet fordítunk – mondta 
az edző, hozzátéve: a fejlődés 
nemcsak a haladóknál látha-
tó, hanem a kezdőknél is, 
akik a nyári táborban ismer-
kednek meg az akrobatikus 
rock and rollal.  

És hogy miért szeretik a 
gyerekek a Masters táborát? 
A két éve táncoló Linett 
azért, mert lehet barátkozni 
és sok újat tanulnak. A ma-
gyar bajnoki versenyekre 
járó, hetedikes Marának ez 
a második tábora, és úgy 
érzi: fejlődött a pár nap alatt. 

– Sokat mozgunk, ját-
szunk, és figyelnek is ránk 
– tette hozzá a kislány, aki 
szerint a tánc nemcsak moz-
gásnak nagyon jó, hanem 
kiváló örömforrás is. 

n ÁdÁM K.

Ötödik éve rendezi meg 
nyári napközis sporttáborát 
az Érdi Torna Club. Idén vál-
tozatlan helyszínen – az 
érd li ge ti kempingben –, 
megújult tematikával 
várták az óvodás, isko-
lás gyerekeket. A június 
27-től július 1-jéig tartó 
turnus középpontjában 
a torna és a vívás, a júli-
us 11-től 15-ig tartó öt 
napban pedig a torna és 
a cheerleading állt. 

Torna, tánc, lovaglás, 
kéz mű ves ke dés, kirán-
dulás, fa gyi zás, fürdés 
– és még sok minden be-
lefért az ÉTC nyári 
sporttáborába, amely 
nemcsak az egyesületben 
tornázó, vívó vagy vezér-
szurkoló (cheerleader) lá-
nyokat, fiúkat várta, hanem 
azokat is, akik érdeklődnek 
ezen sportágak iránt – tud-
tuk meg Pap Ildikó edzőtől, 
aki társai segítségével évek 
óta tart tábort a Fürdő utcá-
ban. 

A sport nap kö zi be a tábor 
utolsó napján, pénteken lá-
togattunk el: a héten tanult 
koreográfiát gyakorolták 
éppen a gyerekek, Kovácsik 
Rita edző irányításával. 

Kortól, tudásszinttől függet-
lenül mindenki szerepelt a 
mókás számban, amit bú-
csúzóul a szülőknek is elő-
adott a harminckét gyerek.

– A nyári táborban az a jó, 
hogy a különböző év közbeni 
edzéseinkre járó gyerekek 
jobban megismerik egy-
mást, és nemcsak a felada-
tokat végzik közösen, ha-
nem együtt játszanak, szó-
rakoznak is. Aki pedig ko-
rábban még nem sportolt 
nálunk, ízelítőt kaphat a 
torna, cheerleading, vívás 
sportágakból, illetve az 
egyesület életéből. Vannak 
olyan gyerekek, akik érdek-
lődnek az általunk kínált 
sportolási lehetőségek 

iránt, és azért jönnek a tá-
borba, hogy egy kis ízelítőt 
kapjanak belőle. Sokan a 
tábori hét után jelentkeztek 
az ősszel induló edzéseink-

re is – tette hozzá Pap 
Ildikó.

– Nekem ez az első tá-
borom, és minden tet-
szik itt! – mondta az 
egyik kis napközis, aki 
két éve tornászik. Tár-
sai egymás szavába 
vágva sorolták, mi min-
den miatt jó is ez a tá-
bor: a sok torna, a für-
dés, a barátkozás miatt.

– Az uszodákban a 
tanárok mondják meg, 
hogy mit ússzunk, de itt 

szabadon lehet úszni és ját-
szani a medencében – tette 
hozzá az egyik kislány. 
A fürdés, amíg jó volt az idő, 
valóban a nap fénypontja 
volt – az edzők ellenőrzése 
mellett délutánonként pan-
csolhattak a gyerekek –, 
csütörtökön és pénteken 
azonban egyéb programok-
kal kellett helyettesíteni a 
medencézést, hiszen elrom-
lott az idő. A kicsik azonban 
így sem unatkoztak, lelke-
sen mondták: szeretnének 
jönni jövőre is. n Á. K.

Melyik az a kiállítás, ahol jól megfér egymás 
mellett az Ezeréves Sólyom, egy zakatoló kisvo-
nat és egy rózsaszín világítótorony? Erre már sok 
érdi gyerek tudja a választ: a Kockanapok, amit 
hétvégén rendeztek egy lego-gyűjtő építmé-
nyeiből a Finta rendezvényházban.

Ki gondolná, hogy egy 
Lego-építménynek nemcsak 
millió darabja, de milliós ér-
téke is lehet? Pedig így van: a 
Kockanapok érdi kiállításán 
olyan különlegességekkel 
találkozhattak a gyerekek 
és szüleik, amelyek gyűjtők 
számára készültek, már 
nem kaphatók, vagy éppen 

soha nem is voltak megvásá-
rolhatók, mert a Mosonma-
gyaróváron élő Lego-gyűjtő 
és -építő munkái.

– Tavaly jött az ötlet, hogy 
barátom, Zentai Ferenc 
gyűjteményét tegyük köz-
kinccsé. Mindent, amit kiál-
lítunk, ő épített. Ferenc épít 
ritka gyári készletekből – a 

tíz legdrágábból nyolc meg-
található itt, mint például a 
Millennium Falcon, ami je-
lenleg több mint egymillió 
forintot ér, de egy bontatlan 
készlet ára meghaladja a 
kétmilliót is –, de saját maga 
is tervez építményeket. Ked-
venc témája a Csillagok há-
borúja és A gyűrűk ura. Öt-
hét méter hosszú építménye-
ket készített ezek ihletésére; 
és sok építőversenyen elin-
dult velük, majd mindet meg 
is nyerte – tudtuk meg a ren-
dezvény szervezőjétől, Ta-
kács Gergelytől. Mint el-
mondta, a Kockanapokat 
többek közt Győrben, Moson-
magyaróváron, Pápán és Pé-
csett rendezték meg, és most 
Egerből érkezett Érdre. 

– A gyűjtemény, ezáltal a 
kiállítás folyamatosan bő-
vül: a látogatók jelzik, mit 
hiányolnak, mit szeretnének 
látni, és azt is figyeljük, mi-
lyen új készletek jelennek 
meg a piacon, és ezek tuda-
tában variáljuk majd a kiál-
lított darabokat – tette hozzá 
Takács Gergely.

– A kiállításon börzeasz-
talt is felállítottunk, hogy 
bárki elcserélhesse, elad-
hassa a megunt legóit, és a 
kicsiknek játszóházzal is ké-
szültünk. Ez nagyon népsze-
rű a gyerekek körében: az is 
leül ide, akinek otthon sok 
legója van – mondta moso-
lyogva a főszervező, aki úgy 
látja: a péntektől vasárnapig 
tartó érdi kiállítás kiemelke-
dően sikeres volt, nagy ér-
deklődés övezte.

 Ez volt egyébként az első 
alkalom, hogy a kockanapo-
kat Pest megyében rendez-
ték meg, és többen más tele-
pülésekről utaztak ide, hogy 
a kiállítást megnézzék.

A lapunk által megkérde-
zett gyerekeknek a gazdag 
kiállítási anyagból a Star 

Wars-építmények tetszettek 
a legjobban. Mint sokan 
mondták, nekik is van otthon 
olyan készletük, amit a soro-
zat ihletett – mégis odaültek 
a játszóasztalokhoz, mert 
így együtt, a kiállításon tel-
jesen más az építés élménye.

n Á. K.

Első alkalommal Pest megyében 

Kockamilliók Érden

Az Érd FM logója is elkészült

A készlet egyik legdrágább darabja

Az építőt a legjobban a Star 
Wars ihlette meg

A gyerekeket összekovácsolták a közös feladatok és a játékok

Ismerkedés a honfoglalás korával a Cimbora táborban

Íjászkodás, lóhúzóverseny és tarsolykészítés

Egy hét tánc kezdőknek 
és haladóknak

Sportnapközi nem csak tornászoknak

Kortól, tudásszinttől függetlenül minden-
ki megtanulta a búcsúkoreográfiát Vegye komolyan!

A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés
komoly akadályát jelentheti annak,
hogy teljes értékű életet éljünk.

A hallásveszteséggel élő
emberek érzékelik ugyan,
hogy beszélnek hozzájuk,
de a szavakat, monda-
tokat nem értik meg pon-
tosan. Még egy közepesen
jó hallásnál is lehet na-
gyon rossz – csupán 40-
50 százalékos – a be-
szédértés. Ez súlyos kom-
munikációs problémákat
okozhat, és kényelmetlen
helyzeteket eredményez-
het, ha az egyénnek adott
esetben gyakran vissza
kell kérdeznie, vagy nem
arra válaszol.

Mivel ez az érintett
számára a halláscsökke-
nés, az elszigeteltség érzé-
sét is hozhatja magával,

amely súlyosabb esetben
akár depresszióhoz is ve-
zethet, fontos, hogy minél
előbb eljusson egy audio-
lógus szakemberhez. Az
agy hallásközpontja egy
hosszantartó halláská-
rosodás esetén valójában
elfelejti, hogyan hangzot-
tak régen a különböző
hangok, zörejek és zajok.
Ha túl sokat vár, akkor
lehet, hogy már késő lesz,
és a legmodernebb halló-
készülékkel sem tudnak
segíteni. A hangok való-
ban hangosabbak lesznek,
de az érintett ennek elle-
nére sem fogja jól érteni
az emberi beszédet.

Mit tegyen,
hA szeretne
ellátogAtni
egy hAllás-
vizsgálAtrA?
Az Amplifon nyári hallás-
vizsgálati kampányának
köszönhetően most lehe-
tőség van arra, hogy részt
vegyygyenek egyyg ingyygyenes, tel-
jes körű hallásszűrésen. A
vizsgálatra nem kell várni,
hiszen mindenki egy szá-
mára megfelelő előre le-
egyygyeztetett időpontot kap a
lakhhkhelyéhez legközelebbi
Amplifon Hallásközpont-
ban, ahol személyre szabott
ellátásban részesül.
tegye meg az első lé-
pést! Önnek csupán fel
kell hívnia a 06-23 522-
802-es telefonszámot, és
egyeztetni egy megfele-
lő időpontot.

A halláscsökkenés az
elszigeteltség érzését
hozhatja magával.

A hallásproblémák
kezelésétnem
szabadhalogatni

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára lakosok számára
2016. július 18-tól augusztus 5-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06 23 522 802

amplifon.hu
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Az Érdi VSE labdarúgó-
csapata sajtótájékoztatóján 
mutatta be négy új játékosát, 
valamint a Törökbálintról ér-
kező Csintalan Csabát, aki 
asszisztens-edzőként segíti 
Limperger Zsolt munkáját.

Az Érdi VSE a Vecsési FC-
től hozta el a középhátvéd 
Bozsoki Imrét és a csatár-
ként és támadó középpályás-
ként is bevethető Tárkányi 
Gergőt, továbbá az NB I-ben 

128 alkalommal pályára 
lépő, korábbi utánpótlás-vá-
logatott játékost, Melczer 
Vilmost az FC Ajkától sze-
rezték meg. Visszatért a má-
sodosztályú Vác FC-től Né-
meth Gábor Vince, aki bal-
hátvédként és szélsőként is 
bevethető, s a 2013/2014-es 
idényben az Érdi VSE Pest 
megyei első osztályban sze-
replő csapatát erősítette. A 
télen ugyancsak Vácról érke-

ző Pallagi Botond kölcsön-
szerződését is egy évvel meg-
hosszabbították a felek.

Az Érdi VSE vezetősége a 
2016/2017-es évadban az első 
nyolcba kerülést tűzte ki cél-
jául. A következő bajnokság-
ban a tavalyi tizenhét csapa-
tos lebonyolításhoz képest 
tizennyolc gárda vesz részt 
az NB III három csoportjá-
ban. Az érdiek továbbra is a 
nyugati csoportban szerepel-
nek. A bajnokság végén a 
csoportokban az utolsó öt-öt 
helyen végző gárda, valamint 
a három csoport leggyen-
gébb hatodikja búcsúzik a 
nemzeti sorozattól, azaz az 
58 gárdából összesen tizen-
hatan.

– Úgy vágtunk neki a tava-
lyi szezonnak – feljutás után 
voltunk –, hogy ismerjük meg 
az NB III-at. Azt tűztük ki cé-
lul, hogy legyünk egy biztos 
középcsapat, ez sikerült is, 
hiszen a tizenegyedik és a 
hetedik is öt pontra volt tő-
lünk. Ebből is lehetett látni, 
hogy mennyire erős volt a kö-
zepe, úgyhogy ha kicsit ruti-
nosabbak vagyunk, illetve 
jobban használjuk ki a hely-
zeteinket, akkor ott lehet-
tünk volna a hatodik, hetedik 
hely közelében – tekintett 
vissza az elmúlt szezonra 
Limperger Zsolt vezetőedző. 
– A következő szezonban me-
részebbek az álmaink, nem 
mondom, hogy a feljutás a 
cél, de a vezetőkkel egyeztet-

ve legrosszabb esetben a 
nyolcadik helyet kell megsze-
reznünk. A három csoport 
közül a nyugati a legnehe-
zebb, fel kell kötni a nadrágot 
– jegyezte meg a vezetőedző, 
aki sok sikert kívánt új játé-
kosainak.

Novák Ferenc, az Érdi 
VSE elnöke a multifunkcio-
nális sportközpontról el-
mondta: „Nekünk a legfonto-
sabb kérdés, hogy az építke-
zés alatt hol tudunk játszani, 
hiszen a legfontosabb a fel-
nőtt csapat bajnoksága, de 
szerepeltetünk további négy, 
az országos bajnokságokban 
szereplő utánpótláscsapatot 
és négy, a Bozsik-program-
ban részt vevő gárdát. Ha 
csak a nagyméretű, műfüves 
pályán tudunk edzeni, akkor 
bérelnünk kell egy pályát, ez 
valószínűleg, ha az MLSZ 
megadja rá az engedélyt, ak-
kor a halásztelki pálya lehet” 
– fogalmazott a klub első em-
bere, aki hozzátette: úgy ter-
vezték, hogy a sportközpont 
két ütemben valósul meg, ám 
a kormány úgy döntött, hogy 
egy fázisban kell megépíteni 

a létesítményt. „A lényeg, 
hogy ősszel a centerpályán 
játszhatunk végig, az építke-
zés október végén kezdődik, 
várhatóan a főépületet fogják 
először megépíteni, illetve a 
főlelátóval szemben lévő lelá-
tót le fogják bontani” – tájé-
koztatott Novák Ferenc. 
Tavasszal, ha az időjárás en-
gedi, akkor folytatódnak az 
Ercsi úti sporttelep építési 
munkálatai, így viszont más 
pályát kell találni a mérkőzé-
sek rendezéséhez.

Az Érdi VSE elnöke megje-
gyezte, hogy idén augusztus 
végéig a nagyméretű műfü-
ves pályához egy négyszáz fő 
befogadására alkalmas fe-
dett lelátót építenek.

A sajtótájékoztatón Novák 
Ferenc megjegyezte, hogy a 
női focicsapat tizenhat, már 
igazolt tagjához további hét 
játékos érkezett, s szeptem-
berben a háromnegyedpá-
lyás (tizenhatostól tizenhato-
sig) bajnokságban 5x2 méte-
res kapura, kilenc játékossal 
vesznek részt a Pest megyei 
első osztályban.

n doMoNKoS BÁlINT

Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. alig ért haza 
a hódmezővásárhelyi ifjúsági úszó Európa-baj-
nokságról július 10-én, mert 12-én már Eger 
felé vették az irányt, ugyanis a Gyarmati Dezső 
uszoda adott otthont a serdülők országos 
bajnokságának.

Milák Kristóf és Barócsai 
Petra is átmentette a kor-
osztályos kontinensviada-
lon mutatott formáját. Milák 
hét számban győzött, köz-
tük olyanokban, amik ab-
szolút nem tartoznak speci-
alitásai közé, mint például a 
100 m hátúszás vagy a 400 m 
gyorsúszás. Ezek mellett 
100 és 200 m gyorson, vala-
mint 50, 100 és 200 m pillan-
gón sem talált legyőzőre. 
Utóbbin azért jócskán elma-
radt az ifi Eb-n úszott 
1:56.77-es csúcsától, hisz 

2:02.28 perces idővel érte a 
falat, ám ennek ellenére is 
három másodpercet vert a 
második helyezettre. A hét 
országos bajnoki cím mellett 
Milák még 200 m vegyesen 
szerzett egy ezüstérmet.

Barócsai Petra az ifi Eu-
rópa-bajnokságon szerzett 
100 m pillangós ezüstérme 
után a serdülő ob-n már 
nyert ebben a számban, de 
mellé a 200 métert is meg-
nyerte, valamint 200 gyor-
son sem akadt legyőzője. 
400 m gyorson már igen, ott 

Késely Ajna előzte meg az 
érdi úszót, míg 50 méteren 
ötödik helyen végzett. 

Szklenár Flóra 1500 m 
gyorson döntőzött, ahol ép-
pen lecsúszott a dobogóról, 
miután a negyedik helyen, 
18:04.73 perces idővel érte a 
falat.

Vigassy Bálint a 200 m 
hátúszás fináléjába jutott 
be, ahol 2:12.14-gyel a hato-
dik helyen zárt.

A Vigassy Bálint, Gölön-
csér Renáta, Milák Kris-
tóf, Barócsai Petra összeté-
telű 4×100 méteres mix ve-
g yes vá ltó 4:10.66 -ta l 

bronzérmet szerzett, míg a 
4×100 m mix gyorsváltó-
ban a Mi lák Kristóf, 
Vigassy Bálint, Kovács 
Boglárka, Barócsai Petra 
összetételű érdi nég yes 
3:49.79-cel ezüstéremig ju-
tott.

n doMoNKoS BÁlINT

Július 23-án, 21 órakor 
harmadszor rendezik meg az 
Érd Körbe Night éjszakai vá-
roskerülő kerékpáros túrát.

Nem hivatalosan a 31. ren-
dezvényére készül az Érd 
Körbe a július 23-ai éjszakai 
tekeréssel, hiszen nappali 
túrát már 26-szor rendeztek, 
kétszer tartották meg a Pata-
ki bringázást, míg a mostani 
Night a harmadik esemény 
lesz. Hivatalosan azonban a 
szervezők különválasztják 
az eseményeket, így az őszi a 
27. Érd Körbe lesz. Ez a 
számhalmaz azért is fontos, 
mert a Night is azért jött lét-
re, mert sok igény érkezett 

arra, hogy ne csak két Érd 
Körbe legyen évente, így az 
időpont különlegessé tételé-
vel tették exkluzívvá az ese-
ményt.

– Együtt van egy nagy tár-
saság és együtt kerékpáro-
zunk az éjszakában, ez egy 
nagyon jó dolog – fogalma-
zott a szervező, Rédly Bar-
nabás. – A legfontosabb 
szempont a fékek és a kere-
kek megfelelő állapota, és 
kiegészítésként az éjszakai 
Érd Körbén az első és hátsó 
lámpák is kiemelten fonto-
sak. A rendőrség kérése volt, 
hogy minden résztvevő zöld 
láthatósági mellényt viseljen 

– ismertette a részvétel fel-
tételeit a szervező, aki ki-
emelte az Érd Körbe Egyesü-
let által hozott szabályt, 
hogy a rendezvényen tilos a 
zavaró hangot adó berende-
zés használata azért, hogy a 
lakosokat ne zavarják.

A nappali túrával ellentét-
ben nem négy, hanem csak 

két táv között lehet válogat-
ni, a 10 és a 30 kilométeres 
szakaszok között, amelyek 
ugyanazon az útvonalon fut-
nak végig, mint a tavaszi és 
az őszi városkerülés. A III. 
Érd Körbe Nightra kötelező a 
reg isztráció a w w w.
erdkorbe.hu oldalon. A túra 
alsó korhatára 12 év, hiszen 

a hatályos KRESZ-szabály 
írja elő, viszont 18 év alatt is 
csak szülői vagy felnőtt fel-
ügyelettel lehet részt venni.

Szombaton 20 órától kez-
dődik a gyülekező a város 
főterén, majd pontban 21.00 
órakor indul útnak a mezőny 
a III. Érd Körbe Nighton.

n d.B.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség elkészítette a 
2016/2017-es évadra vonat-
kozó versenykiírását. A baj-
nokság az olimpia miatt 
csak szeptember 17-én kez-
dődik, az első fordulóban az 
ÉRD Siófokra látogat. A női 
kézilabda NB I új lebonyolí-
tása szerint a bajnokság egy 
huszonhat fordulós alapsza-
kaszból áll, rájátszás nélkül.

Az elmúlt két évadban két-
szer is változott a női kézi-
labda élvonalának lebonyolí-
tása, előbb a rájátszásban 
volt módosítás, majd a követ-
kező szezonban már nem 
lesz rájátszás. Az ÉRD az 
előzetes kiírás szerint szep-
tember 17-én kezd a Siófok 
KC otthonában, majd egy 
héttel később az ÉRD Aréná-
ban fogadja az Ipress Cen-
ter-Vác csapatát. A bajnok-

ság utolsó fordulóját 2017. 
május 28-án rendezik.

A Kupagyőztesek Európa 
Kupájával (KEK) összevont 
EHF-Kupában az Európai 
Kézilabda-szövetség is ki-
alakította az új sorozat lebo-
nyolítását. 

Az selejtező három körből 
áll, az elsőben a Fehérvár 
KC mellett további 41 gárda 
indul. Az ÉRD a DVSC-TVP-
vel együtt, másik kilenc csa-
pattal a második körben 
csatlakozik be a küzdelmek-
be a korábban továbbjutó 21-
hez. A harmadik körben az 
első két kört sikerrel megví-
vó tizenhhat gárda mellé az 
EHF-Kupa címvédő Dunaúj-
városi KKA, illetve a KEK-
győztes dán Holstebro és to-
vábbi hat, a Bajnokok Ligájá-
ból kieső együttes csatlako-
zik. A huszonnégy gárdából 

tizenkettő jut a csoportkör-
be, amelyet a Bajnokok Ligá-
ja csoportköréből kieső to-
vábbi négy gárda egészít ki. 
Az európai szövetség négy 
négyes csoportra osztja a 
csapatokat, ahonnan az első 
két-két helyezett jut a ne-
gyeddöntőbe. A legjobb négy 
között még nem négyes dön-
tős lebonyolítás alapján dől 
el a végső győztes kiléte, a 
finálét is két mérkőzésen 
döntik el a résztvevők. 

Az ÉRD lapzártánk után, 
az Európai Kézilabda Szövet-
ség július 19-ei bécsi sorsolá-
sán kapta meg ellenfelét. 
A  selejtező második körét 
októberben tartják, az előze-
tes kiírás szerint az első 
meccseket 15-én vagy 16-án, a 
visszavágókat egy héttel ké-
sőbb, 22-én vagy 23-án rende-
zik. n doMoNKoS BÁlINT

A sportközpont építése alatt is meg kell oldani az edzést

Az első nyolc közé szeretne jutni az érdi focicsapat

Az Érdi VSE merész álmokat sző

„A nagy előnyöm, 
hogy jó csapatjátékos vagyok”
„Budaörsi születésű vagyok, családi okokból döntöttem 
úgy, hogy már nem igazolok vidékre – mondta a ballábas 
irányító, Melczer Vilmos. – Vannak olyan csapattársaim, akik 
játszottak Érden és csak pozitív visszajelzéseket kaptam tő-
lük, és az elmúlt pár hétben én is ezt tapasztaltam. Amit 
erősségemnek gondolok és nagy előnyöm, hogy jó csapat-
játékos vagyok és az, hogy ballábas vagyok.”

Harminc gólt vár magától
Tárkányi Gergő az elmúlt két szezonban a Vecsési FC-nél 
szerepelt, ahol előbb tíz, majd húsz gólt szerzett azok 
után, hogy visszatért Ausztriából, aki egyébként a Honvéd 
és az Újpest utánpótlás csapatainál is megfordult koráb-
ban. Tárkányi a Pest megyei amatőr-válogatottban már 
dolgozott együtt Limperger Zsolttal, hiszen az Érdi VSE 
edzője a régiós válogatott szövetségi kapitánya is. „Ő egy 
olyan edző, aki a játékos fejével gondolkozik, meglátja a 
játékosok erősségét, próbálja javítani a gyengeségét. Ér-
den azt szeretné velem játszatni, amit én igazán tudok. Bal 
lábas vagyok, de az sem zavar, ha jobbról, vagy balról kell 
befelé törnöm.” – mondta Tárkányi, aki arra a kérdésünkre, 
hogy hány gólt vár magától a következő idényben mate-
matikai alapon felelt: „Ausztriai éveim után először tíz, az-
tán húsz gólt lőttem, szóval legyen most harminc.”

Milák hétszer, Barócsai háromszor lett országos bajnok

Eredmények, serdülő úszó országos bajnokság, Eger:
1. Milák Kristóf, 200 m gyors – 1:52.71
1. Milák Kristóf, 100 m pillangó – 0:55.45
1. Milák Kristóf, 400 m gyors – 4:02.86
1. Mlák Kristóf, 200 m pillangó – 2:02.28
1. Milák Kirstóf, 100 m hát – 0:57.66
1. Milák Kristóf, 100 m gyors – 0:51.15
1. Milák Kristóf, 50 m pillangó – 0:25.45
2. Milák Kristóf, 200 m vegyes – 2:07.10
1. Barócsai Petra, 100 m pillangó – 1:00.66
1. Barócsai Petra, 200 m gyors – 2:01.78
1. Barócsai Petra, 200 m pillangó – 2:13.24

2. Barócsai Petra, 400 m gyors – 4:21.19
3. Barócsai Petra, 100 m gyors – 0:57.65
5. Barócsai Petra, 50 m gyors – 0:27.36
2. Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. (Milák Kristóf, 
Vigassy Bálint, Kovács Boglárka, Barócsai Pet-
ra) 4×100 m mix gyorsváltó – 3:49.79
3. Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. (Vigassy  
Bálint, Gölöncsér Renáta, Milák Kristóf, 
Barócsai Petra) 4×100 m mix vegyes váltó – 
4:10.66
4. Szklenár Flóra, 1500 m gyors – 18:04.73

Szombat éjjel újra körbetekerik a várost

Sötétben 
a város körül

Siófokon kezd az ÉRD

Változás az EHF-Kupa lebonyolításában
Az ÉRD első öt bajnoki mérkőzése:
1. forduló, 2016.09.17: Siófok KC–ÉRD
2. forduló, 2016.09.25: ÉRD–Ipress Center Vác
3. forduló, 2016.09.28: Kisvárdai KC–ÉRD
4. forduló, 2016.10.01: ÉRD–FTC Rail Cargo Hungaria
5. forduló, 2016.10.16: DVSC-TVP–ÉRD

A női kézilabda EHF-kupa programja:
1. selejtezőkör: 42 csapat vesz részt. Az első mérkőzéseket 
2016.09.10-én vagy 11-én, a második mérkőzéseket 
2016.09.17-én vagy 18-án tartják.
2. selejtezőkör: 11 csapat csatlakozik az első körből tovább-
jutó 21-hez. Az első mérkőzéseket 2016.10.15-én vagy 16-án, a 
második mérkőzéseket 2016.10.22-én vagy 23-án tartják.
3. selejtezőkör: 8 csapat csatlakozik az első két kört sikerrel 
vevő 16-hoz. Az első mérkőzéseket 2016.11.12-én vagy 13-án, 
a második mérkőzéseket egy héttel később, 2016.11.19-én 
vagy 20-án tartják.
Csoportkör: A selejtezőből továbbjutó tizenkét együttest és 
a Bajnokok Ligája csoportköréből nem továbbjutó négy csa-
patot négy kvartettbe osztják szét, ahol minden csapat hat-
hat mérkőzést játszik.
Meccsnapok: 1. forduló: 2017. 01.07–08., 2. forduló: 2017.01.14–
15., 3. forduló: 2017.01.21–22., 4. forduló: 2017.01.28–29., 5. for-
duló: 2017.02.04–05., 6. forduló: 2017.02.11–12.
Negyeddöntő: A negyeddöntőbe a négy csoport első két-
két helyezettje jut tovább. Az első mérkőzést 2017.03.04–05-
én, a másodikat egy héttel később, 2017.03.11–12-én rendezik.
Elődöntő: Egyelőre nem a Bajnokok Ligájában bevált négyes 
döntő szerint bonyolítják le a döntőbe jutásért folytatott har-
cot. Az első mérkőzést 2017.04.08–09-én, a másodikat 
2017.04.15–16-án tartják.
döntő:  A finálé is két mérkőzésből áll, az odavágót 
2017.05.06–07-én, a visszavágót egy héttel később, 2017. 
05.13–14-én rendezik.

A Magyar Kupában ezüstérmes, a bajnokságban bronzérmes lett idén az Érd
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Gazdikereső

Pulcsi 4–5 év közötti, kis-köze-
pes termetű, nagyon barátsá-
gos puli keverék szuka kutyus. 
Pár napos kölykeivel együtt ut-
cáról került a gondozásunkba. 
A picik már felnőttek, Pulcsi 
ivartalanítva lesz elvihető.

Bojana 4 év körüli, közepes 
termetű, jellegzetes orrú, ivar-
talanított szuka. Talált kutyus-
ként került a menhelyre azono-
sító nélkül, nagyon ragaszko-
dó, nyugodt, békés természetű. 
Más kutyákkal is jól kijön.

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 Pulcsit vagy Bojanát, 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

A baba leégett a napon? 
Megcsípte a szúnyog? Kiszá-
rította a víz a bőrét? Fejtö-
rést okoz, hogy mivel kezel-
jük azonnal, hogyan oldjuk 
meg a felmerülő problémá-
kat otthon, lehetőleg gyógy-
növényekkel, vegyszerek 
nélkül, a legegyszerűbben? 
Íme, Szabó-Vida Zsófia ok-
leveles szappan- és kenceké-
szítő mester leghasznosabb 
tippjei!

Levendula horzsolásokra
A levendula antibakteriá-

lis hatása miatt segíti a hor-
zsolások és a zúzódások 
gyógyulását, továbbá csök-
kenti a rovarcsípések fájdal-
mát. A legegyszerűbben úgy 
tudjuk kihasználni a hatá-
sát, ha a levendula illóolajat 
belecsepegtetjük a baba für-
dővizébe. Fontos, hogy min-
dig terápiás minőségű illó-
olajat használjunk, ami való-
ban tartalmazza az értékes 
komponenseket.

A sokoldalú körömvirág
Ha szeret főzőcskézni, 

könnyen készíthet körömvi-

rágkrémet a babának. A kö-
römvirág a benne található 
flavonoidok, illóolaj, nyálka-
anyag, karotinoid és E-vita-
min miatt egyedülállóan jól 
használható sebgyógyítás-
ra, mert hámosító hatása 
van, valamint rovarcsípé-
sekre és enyhébb napégés-
re, illetve, szoptatós anyu-
kák mellbimbójára, mert 
gyulladáscsökkentő hatású 
is.

A nyugtató paradicsom
A nyár nagy kedvence, a 

paradicsom több problémán 
is segít egyszerre. Külsőleg 
remekül kihasználható a 
nyugtató, tisztító hatása. 
Kössük a baba csípésének 
helyére, és fedjük le gézzel. 
Így kevésbé fog fájni neki, a 
csípés is kitisztul, a gyulla-
dás pedig lelohad. Használ-
hatjuk még napégés kezelé-
sére, mivel a benne lévő 
likopin és E-vitamin hidra-
tálja és regenerálja a bőrt. A 
legegyszerűbb megoldás, ha 
paradicsompakolást készí-
tünk: fogunk egy paradicso-
mot és aprítógépben pépe-

sítjük. Majd felkenjük a bőr-
re és gézzel stabilizáljuk. 
Ha a babánk ezt már nem 
viseli jól, akkor csak kenjük 
át a bőrét egy félbevágott 
paradicsommal.

Kamilla, a régi segítő
Ki ne ismerné gyerekko-

rából a kamillát? Mindenkit 
nyüstölt az anyukája azzal, 
hogy igya meg a kamillateát 
és inhaláljon vele. Igaza 
volt! E gyógynövény tényleg 
remek hatású, és jól hasz-
nálható a babánál, mivel 
gyulladáscsökkentő hatása 
miatt megnyugtatja a bőrt, 
például a pikkelysömör és 
az ekcéma gyulladt állapo-
tában. Csökkenti a napozás 
miatti leégés, a rovarcsípé-
sek és a herpesz tüneteit. 
Legegyszerűbben úgy tud-
juk alkalmazni, ha kamillás 
borogatást rakunk az érin-
tett bőrfelületre. Először 2 dl 
forró vízben áztassunk ki 
lefedve 1 evőkanálnyi ka-
millát 20 percig, majd a főze-
tet hűtsük le, és borogatás-
ként használjuk.

Szabó-Vida Zsófia

Legyen nyáron is egészséges a gyermek bőre

4 bevált tipp a babaápoláshoz

Hűsítő
nyári

ajánlatunk!

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

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

már 8.990 Ft-tól

NAPSZEMÜVEGEK
30-50% KEDVEZMÉNNYEL!

(DIOPTRIÁS KIVITELBEN IS)

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

Egészségpénztári kártya elfogadó hely.
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Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

0620/3261996

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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Érdeklődés esetén kérjük, küldje el rövid
szakmai önéletrajzát

– a pozíció megjelölésével – az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu

Multinacionális gyártó cég
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

FOLYAMATKEZELŐ
OPERÁTOR

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

Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (élelmiszeripari,

vegyi, gépész végzettség előnyt jelent)
• számítógépes alapismeretek

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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Az Érdi Herbáriát június 30-ig működtető
vállalkozás új boltba költözött:

NAPVIRÁG Biobolt
Érd,Diósdi út 48. (A Sparmellett, a Jókenyér pékséghelyén)

06-20/288-0125, napviragbiobolt@gmail.com,
https://www.facebook.com/napviragbiobolt

Cipővásár: –20% minden Berkemann,
Rieker, Romika, Scholl, Prego cipőre!

Dr. Lenkei vitaminok!

Számítógépes talpbetétkészítés!

Szupinált Salus gyermekcipők!

Hamarosan: a Bükki Füvesember teái!

Minden vásárló ajándékot kap!
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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

Nemzetközi hátterű budapesti
élelmiszeripari cég munkatársakat keres:

RAKTÁROS
12 órás folyamatos műszakban

Főbb feladatok:
• készletezett alapanyagok, késztermékek szakszerű kezelése
• raktározással, kiadással kapcsolatos adminisztráció elvégzése
• gépkocsira történő rakodás, rakodási alapbizonylatok kezelése
• alapanyagok átvétele
• napi, heti, havi leltárak előkészítése és végrehajtása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú végzettség
• raktározásban szerzett minimum 2 – 3 éves tapasztalat
• OKJ-s targoncavezetői engedély és gyakorlat megléte
• magas emelésű targoncával szerzett gyakorlat
• önállóság, megbízhatóság

Munkavégzés helye:
• Dél-Buda

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el rövid
szakmai önéletrajzát

– a pozíció megjelölésével – az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

RAKTÁROSOKAT

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKKERESKEDÉS
(Érd-Parkváros)

KERES
(dízel targoncavezetői engedéllyel).

Előny az épületgépészeti
tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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Benzinkútra

shop eladót és kútkezelőt
felveszünk. kereskedelmi végzettség
nem, de pénzkezelési gyakorlat és
kútkezelői tapasztalat előnyt jelent.

Érdeklődni:06-20/490-6756 (H–P8–17).
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Otthoni munka, figurák összeállí-
tása, csomagolása, stb: 06-90-
603-905 (audiopress.iwk.hu
635Ft/min, 0612228397,
06204963980)

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános 5 órás műszakkal, ta-
karítónőt keres. Telefon: 06-20/
253-60-24.

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

Munkájára igényes, józan életű
kőművest, festőt, segédmun-
kást keresünk 13. kerületi mun-
kára. Telefon: 06-20/770-32-99.

Villanyszerelőt keresek. Szak-
munkást vagy betanítottat. B-
kategóriás jogosítvány előny.
06-30/658-2107

CSALÁDI HÁZ

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Az érdi lakótelepen négy emele-
tes tömbben 4. emeleti, 53 nm-
es lakás albérletbe kiadó. Tele-
fon: 0630/65-70-762.

Különálló épületben összkomfor-
tos 100 nm-es bútorozott lakás
kiadó. Tel.: 06-30/9649-246.

TELEK

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

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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VEGYES

Kössön eltartási szerződést ve-
lem, ha gondtalan időskorra
vágyik. Segítőkész, kedves, el-
vált nő vagyok. 06-70/655-
0615, Judit.

Eladó szőnyegek, szekrények, fa-
ragott étkezőgarnitúra, francia-
ágy, hűtők, mosogató, étkező-
asztal, új ajtó tokkal. 06-23/372-
063.

Masszázstudásom gyakorlásá-
hoz (svéd és talp) kulturált höl-
gyeket keresek. 06-70/655-
0615, Judit

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

KÖZLEMÉNYEK

RAD-IN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY
2030 Érd, Fürdő u. 20/A.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2015. ÉV

(Adatok ezer Ft-ban)

Összes közhasznúsági tevékenység: 277
Közhasznú célúműködésre kapott támogatás: 0
Pályázati úton elnyert támogatás: 0
Gazdasági társaságtól kapott támogatás: 50
Magánszemélyektől kapott támogatás: 0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 0
Tagdíjból származó bevétel: 0
Egyéb bevétel: 227
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 124
Anyagjellegű ráfordítások: 30
Személyi jellegű ráfordítások: 0
Értékcsökkenés: 94
Egyéb ráfordítás: 0
Eszközök, aktívák összesen: 508
Befektetett eszközök: 325
Forgóeszközök: 183
Aktív időbeli elhatárolások: 0
Források, passzívák összesen: 508
Saját tőke: 313
Kötelezettségek: 195
Passzív időbeli elhatárolások: 0
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HÁZTARTÁS

Bézs ágyneműtartós sarokkanapé
25.000,-Ft, fehér, szétnyitható
étkezőasztal négy csővázas,
kárpitozott székkel 17.000,-Ft,
MORA egy éves, kombinált
inox tűzhely 40.000,-Ft-ért ela-
dó. 06-30/570-69-61.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY

Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 37
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VÁLLALKOZÁS

EPERLÉ- ÉS
EPERLEKVÁR VÁSÁR!
100%-os natúr, préselt
EPERLÉ-ALMÁVAL gyümölcslé

3 literes kiszerelésben,
termelői áron megvásárolható!

EPERLEKVÁR
dédanyáink receptje alapján.

Tartósítószer-, színezék- ésmesterségesaroma-mentesen!
CSUPA-CSUPA VITAMIN! Ingyenes házhozszállítás!

30/2721769, FINOMGYUMOLCSLE.HU
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 37
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

35
28

64

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
palatető felújítás (bontás nélkül
is), beázás és viharkár elhárítá-
sát legolcsóbban vállalom. Te-
lefon: 0630/566-90-51

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

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

57
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Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.

Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 

Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

ELKÖLTÖZTÜNK!

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2016. január 1-től visszavonásig érvénysesek.

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
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DINÓ JELMEZVERSENY

2016. szeptember 3. 15:00

A Dinóföld titkai című programunk keretében 

dinoszaurusz jelmezversenyt hirdetünk. 

Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezéseket 

2016. szeptember 1-jéig a

macsai@foldrajzimuzeum.hu e-mail címen. 

A legötletesebb, a legfélelmetesebb dinó 

jelmezeket várjuk!

Helyszín és további információ:
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
06(23)363-036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

Ez a felirat fogadta az Érd 
és Környéke Ipartestület 
múlt pénteki, ünnepélyes és 
kibővített elnökségi ülésére 
érkezőket. Az összejövetel 
célja a szervezet ügyvezető-
jének, Csóli Csabának a bú-
csúztatása volt, aki a nyáron 
nyugdíjba készül. A megle-
petésesten az ünnepelt is 
szolgált meglepetéssel.

Mintegy nyolcvanan gyűl-
tek össze péntek este az Al-
ispán utcai székházban, 
hogy Csóli Csabát köszönt-
sék. A hatvanhárom eszten-
dős üvegcsiszoló mester hu-
szonhárom éve ügyvezetője 
a testületnek, és most nyug-
díjba készül – bár azt, hogy 
végképp itt hagyja őket, 
iparostársai el sem tudják 
képzelni.

– Szeretnénk őt visszacsá-
bítani nyugdíjasként is. 
Nincs olyan emberünk, aki 
ezt az igen összetett, sokol-
dalú munkát el tudná látni – 
mondta lapunknak Szabó 
István, az ipartestület elnö-
ke, hangsúlyozva: az, hogy 
az Érd és Környéke Ipartes-
tület a rendszerváltás után 
fennmaradt, Csóli Csabának 
köszönhető – az ország ha-
sonló szervezeteinek zöme a 
’90-es évek elején megszűnt.

– Nehéz éveket éltünk át, 
komoly adósságunk volt. 
Csóli Csaba, aki akkor ke-
rült az ügyvezetői székbe, 
elérte, hogy az ipartestület 
olyan tevékenységeket vál-
laljon fel – a tanfolyamoktól 
a székház bérbeadásáig –, 
amelyek bevételével ki tud-
tunk lábalni adósságaink-
ból és a működésünket is fi-
nanszírozni tudtuk. Neki és 
a mellette dolgozó kolléga-
nőknek köszönhetjük, hogy 
vagyunk, hogy van székhá-
zunk és működünk – zárta 
szavait Szabó István.

Csóli Csaba lapunknak el-
mondta: bár nyugdíjba ké-
szül, az ipartestület előtt 
olyan nagy feladat áll, amit 
még szeretne véghezvinni.

– Szeretnénk az Alispán 
utcai épületünkből új helyre 

költözni, a város központjá-
ba. Olyan új székházat építe-
nénk, amely az érdi ipartes-
tületi tagoknak műhelyt, 
üzletet, irodát is biztosítana, 
mondhatni, érdi kisvállalko-
zói üzletközpontként mű-
ködne. Tárgyalunk a város 
vezetésével arról, hogyan 
tudnánk megvalósítani ezt 
az elképzelést, amit – ha a 
tagság és az elnökség is úgy 
dönt – szeretnék nyugdíjas-
ként is megvalósítani – 
mondta az ünnepelt, hang-
súlyozva: ha feladat van, azt 
örömmel végzi.

– Új típusú érdekképvise-
letet szeretnénk létrehozni: 
az általános helyett sze-
mélyre szabott érdekképvi-
seletet valósítunk majd meg 
azért, hogy tagjaink munká-
hoz jussanak és a város ér-
dekében dolgozhassanak – 
zárta szavait. 

Az ünnepségen – amelyen 
az ipartestület jelenlegi és 
volt elnöksége, az iparkama-
ra és a város vezetősége, és 
természetesen Csóli Csaba 
barátai és családja vettek 
részt – többen is köszöntöt-
ték az aranykoszorús mes-
tert. Kollégák, barátok idéz-
ték fel közös élményeiket, 
elért eredményeiket.

T. Mészáros András pol-
gármester köszöntőjében az 
ipartestület és az önkor-
mányzat tervéről beszélt: a 
jelenlegi székházban a létre-
jövő tankerületi központ 
kapna helyet, a szervezet 
pedig átköltözne egy új épü-
letbe, ahol tagjai különféle 

szolgáltatásokat tudnának 
nyújtani.

– Az itt élő kézművesek, 
kisiparosok, szolgáltatók 
nagyon fontos részét képe-
zik Érdnek. Az ipartestület-
re pedig jellemző volt, hogy 
mindig jól együttműködött a 
város vezetésével, bárki is 
állt az élén. E szándékot leg-
erősebben Csóli Csaba kép-
viselte. Szeretném megkö-
szönni mindazt, amit 1990 
óta tettél ezért a városért, és 
arra kérünk, segítsd megva-
lósítani a nem is olyan régen 
kitűzött célokat: hozzuk lét-
re azt az új ipartestületet, 
amelyre a városnak szüksé-
ge van, és ami erőteljesen be 
tud illeszkedni a város szö-
vetébe – mondta köszöntőjé-
ben a polgármester.

Csóli Csaba nemcsak az 
ipartestület ügyvezetője, 
hanem üvegcsiszoló mester 
is. Mint Németh László, az 
Ipartestületek Országos 
Szövetségének elnöke be-
szédében emlékeztetett rá, a 
hazai üvegcsiszolókat is ösz-
szefogja, képviseli, szakmai 
munkájával segíti. Kiemel-
kedő munkájáért az IPOSZ 
Csóli Csabát a Magyar Kéz-
művességért díj arany foko-
zatával jutalmazta, amit az 
elnök adott át az ünnepelt-
nek. 

Csóli Csabát megajándé-
kozták barátai, kollégái, a 
város vezetése – a legna-
gyobb ajándék azonban az a 
szeretet, elismerés volt, 
amely nemcsak a felszólalók 
szavaiból, hanem a jelenlé-
vőkből is áradt az aranyko-
szorús mester felé.

Ahogy dr. Vereczkey Zol-
tán, a Pest Megyei és Érd 
Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara el-
nöke fogalmazott: ez az ün-
nepség kijárt Csóli Csabá-
nak és kijárt a pillanatnak.

– Nagyon szép életutat 
jártál be, amihez minden 
vállalkozó csak gratulálni 
tud – mondta.

n ÁdÁM KaTalIN

„Csaba! Köszöntünk, köszönjük!”

Az ünnepelt hangsúlyozta: ha feladat van, azt örömmel végzi to-
vábbra is

T. Mészáros András polgármester is megköszönte, amit Csóli Csa-
ba 1990 óta tett a városért
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