
„A tánc és a jó közösség sok mindenen átsegíti az embert”
Interjú Weszelovits Istvánnéval, az érdi horvát önkormányzat elnökével n 4–5. oldal
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Harmadszor tekerték körbe Érdet éjjel
Az Érd Körbe Nightra eredetileg 

azért volt szükség, mert sokan keve
sellték a tavaszi és az őszi városke
rülő kerékpáros túrát, s a szervezők 
a napszakkal próbálták különlege
sebbé, élménydúsabbá tenni a „meg
szokott”, ám így is kiváló eseményso
rozatot. A távok annyiban változtak, 
hogy a nappali négyhez képest ezút
tal csak kettő, a tíz és a harminc ki
lométeres útvonalon lehetett végig
menni. Szombaton tehát elindult a 
nagyjából 250 fős tömeg, hogy har
madszor biciklizze körbe Érdet – éj
jel. Megérte, mert a kellemes időjá
rás mellett kiváló társasággal halad
tunk végig, sőt különleges kerék
páro(so)kat is láttunk, hiszen többen 
tandemmel, néhányan velocipéddel 
tekertek. Szóval, ha eddig még nem 
volt Érd Körbén, akkor azért, ha már 
volt, akkor azért kezdjen el készü
lődni, hiszen ősszel (újra) biciklire 
pattanhat, hogy részt vegyen az im
már 27. Érd Körbén.

Részletek a 20. oldalon.

Felszámolják a hulladékszigeteket

A háztól szállított szelektív hulladékgyűjtés bevezeté-
sével párhuzamosan az ÉTH megkezdte a hulladék-
szigetek felszámolását. Egyesek azonban most a ru-
hagyűjtő konténereket szemelték ki arra, hogy meg-
szabaduljanak a szeméttől. n 7. oldal

Szürreális univerzum a Bolyaiban

Szép egymásutánban sorakoznak már a legújabb al-
kotások az Érdi Művésztelepen. A résztvevők elége-
dettek a környezettel, jól érzik magukat a tágas tan-
termekből kialakított műtermekben. Helyszíni riport.
  n8–9. oldal

Befejeződött a K2 expedíció

Bizakodva készült múlt héten Klein Dávid és Suhajda 
Szilárd a K2 csúcstámadására, azonban helyi idő sze-
rint szombat reggel a hegy közbeszólt és az expedíció 
befejezésére kényszerítette a hegymászókat.
 n 21. oldal
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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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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

Régi vágya teljesült a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménynek, 
s ezzel együtt az érdieknek, hiszen néhány hete elkezdődött az en-
dokrinológiai rendelés a szakorvosi rendelőben. Az endokrinológia a 
belgyógyászat egy speciális szakterülete, amely a belső elválasztású 
(endokrin) mirigyek – a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, 
a hasnyálmirigy – működéseinek betegségeivel foglalkozik és az egyik 
legfontosabb hiányszakma az országban. A magánrendelésekre is 
hónapokig tartó várólista van. 

Dr. Kőszegi Gábor főorvos 
az Érdi Újságnak elmondta, 
hogy a lakosságszám alap
ján régóta indokolt volt, hogy 
elinduljon a szakrendelés, 
azonban a közelmúltig nem 
találtak olyan orvost, aki 
vállalta volna a feladatot. Dr. 
Jiménez Ortega Luis 
German nőgyógyászen
dokrinológus szakember jú
nius 20a óta hétfőnként 11 

és 13 óra között fogadja a 
pácienseket. A  doktor úr 
2000 óta dolgozik szülészet
nőgyógyászati osztályokon, 
2014től kezdve a budapesti 
Szent Kristóf Rendelőintézet 
alkalmazottja. A nőgyógyá
szati járó beteg szakrendelé
sen kívül terhesgondozás
ban is részt vesz, illetve en
dokrinológiai rendelést is 
ellát.

– Fontos kiemelni, hogy az 
endokrinológiai rendelésre 
nem lehet „csak úgy” beje
lentkezni. A korrekt diagnó
zis felállításához képzett, 
tapasztalt orvosok össze
hangolt munkájára van 
szükség, akik átfogó, kor
szerű ismeretekkel rendel
keznek, hiszen az ő javalla
tuk, beutalásuk alapján tör
ténik az endokrin rendszer 
kivizsgálása – mutatott rá 
dr. Kőszegi Gábor főorvos. 

– A nehezen magyarázha
tó elhízás, fogyás tünetei 
hátterében pajzsmirigyalul
működés vagy túlműködés a 
felelős, amely laborvizsgála
tokkal, ultrahanggal kiderít
hető. A mellékpajzsmirigy 
zavarai a vesekő, csontritku
lás kialakulását okozhatják, 
a vér alacsony vagy magas 
kalciumszintjével járhatnak. 
A pattanásos bőr, a fokozott 
szőrnövekedés, meddőség, 
policisztás petefészek szind
róma, a menstruációs zava
rok mögött a petefészek mű
ködésének zavarai állhat
nak. A férfi hormonális rend
szer nem megfelelő működé
se az impotencia, a férfi 
meddőség oka lehet. A fiatal
kori magas vérnyomás, csök
kent cukortolerancia hátte
rében is húzódhat hormoná
lis probléma – mondta dr. 
Kőszegi. 

Endokrinológus szakor
voshoz a betegek általában 
belgyógyász, háziorvos vagy 
nőg yóg yász felkeresése 
után kerülnek. Általános tü
netek, mint a fáradékony
ság, idegesség, hangulatin
gadozás, száraz bőr, iz za dé
kony ság, szívdobogás, alvás
zavar, hasmenés, idült szék
rekedés, menstruációs zavar 
hátterében húzódhat a hor
monális rendszer zavara is. 
Amennyiben a családban 
már előfordult hormonális 
eredetű megbetegedés, úgy 
a rizikófaktorok feltérképe
zése miatt szintén érdemes 
endokrinológust felkeresni.

– Az első találkozás során 
sor kerül az egyéni és csalá

di kórelőzményanamnézis 
alapos feltárására. Volte a 
betegnek korábban endokri
nológiai betegsége vagy erre 
utaló tünete. A családban 
előfordulte ilyen jellegű be
tegség – magyarázta az első 
vizsgálat lépéseit a főorvos. 

– Ezután a szakorvos azt 
is felméri, hogy jelenleg mik 
a tünetei, és kikérdezi a pá
cienst életmódjáról is, így 
például arról, hogy hogyan 
táplálkozik, mennyit mozog 
és milyenek az alvási szoká
sai.

Fontos, hogy a konzultáci
óra az összes addigi orvosi 
leletét elvigye az ápolt, mivel 
az orvos értékeli a már meg
lévő, korábbi laborvizsgálati 
eredményeket, majd megha

tározza, hogy mely labor
vizsgálatok elvégzésére lesz 
még feltétlenül szükség. 
A  laborvizsgálatokon kívül 
képalkotó diagnosztikai 
vizsgálatok is szükségesek 
lehetnek, így például hasi 
ultrahang vagy a pajzsmi
rigy ultrahangos vizsgálata. 

A diagnózis felállítását 
minden esetben egyénre 
szabott kezelési terv össze
állítása követi. A szakember 
javaslatot tesz az esetlege
sen szükséges életmódbeli 
változtatásokra, emellett ki
választja a hormonrendszer 
egyensúlyának helyreállítá
sához szükséges gyógyszer
típust és ennek adagolását – 
zárta szavait dr. Kőszegi 
Gábor.  n BNYH

Vége a hosszú várólistáknak és az utazásnak

Endokrinológiai szakrendelés az érdi rendelőben

Miből áll az endokrin rendszer?
Az endokrin rendszer a belső elválasztású mirigyek rendsze-
rét jelenti. A mirigyek hormonokat termelnek, amelyek segí-
tenek a szervezet életfolyamatainak szabályzásában és a 
belső egyensúly fenntartásában. A hormonok egyaránt 
részt vesznek a szaporodással összefüggő folyamatokban 
és az anyagcsere lebonyolításában (ilyen többek között a 
bevitt táplálék elégetése és a salakanyagok eltávolítása). 
A növekedésben és a szervfejlődésben szintén fontos sze-
rephez jutnak ezek a vegyületek. Részben a hormonok ha-
tározzák meg azt is, hogy hogyan reagálunk a minket körül-
vevő környezetre, és többek között nekik köszönhető, hogy 
a szervezetünkbe bekerülő táplálék hatékonyan képes át-
alakulni az életműködésekhez szükséges energiává. Az en-
dokrin rendszert felépítő mirigyek közé tartozik a pajzsmi-
rigy, a mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a nőknél a pete-
fészkek, a férfiaknál a herék, továbbá a mellékvesék, az 
agyalapi mirigy és a hipotalamusz.

„Örülünk, hogy van helyben 
endokrinológiai rendelés”
20 éve vagyok pajzsmirigybeteg – mondja Tóth Istvánné. Ed-
dig a SOTE-ra vagy a Szent Imre Kórházba jártam kezelésre 
és a gyógyszereim beállítására. Nagyon örülök, hogy már 
Érden is van endokrinológus. Voltam is a doktor úrnál. Szé-
pen beszél magyarul, és ami a legfontosabb, nagyon segítő-
kész és emberséges volt. 
Szabó Viktóriának policisztás ovárium szindrómája van. – 
Magánrendelésre jártam, de hónapokat vártam időpontra. 
A doktor úrhoz a kartonozóban kellett bejelentkezni, két 
hét múlva fogad, de csak azért, mert most szabadságon 
van. Voltak már nála az ismerőseim, csupa jót hallottam róla.
A háziorvosom hívta fel a figyelmemet, hogy az érdi rende-
lőben is van endokrinológia, amikor felkerestem a panasza-
immal. Nagyon örültem, hogy nem kell hónapokat várnom 
és nem kell emiatt Budapestre bemenni, hanem helyben is 
van lehetőség az alapos kivizsgálásra - mondja Nagy Tímea, 
aki éppen a kartonozónál kért időpontot a rendelésre.

Új szakterülettel bővült a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Dr. Jiménez június 20-a óta hétfőnként 11 és 13 óra között fogadja a 
pácienseket
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Egy körzeti orvos asszisztenseként dolgozik 
Postástelepen. Szabadidejében, a horvát nem-
zetiségi önkormányzat elnökségén túl a hagyo-
mányok felelevenítésén, megőrzésén és tovább-
adásán fáradozik. A pluszfeladatoktól sem riad 
vissza: néptáncegyüttest alakít, nyelvtanfolyamot 
szervez, testvérvárosi kapcsolatot kezdeményez. 
Nem csoda, hogy Weszelovits Istvánné Ágnest 
sokan ismerik városunkban.
n Bálint Edit

– Mikor kapcsolódott be az 
érdi horvát önkormányzat 
munkájába?

– Képviselőként csak a 
2006os önkormányzati vá
lasztásokon indultam, de 
már jóval korábban, még 
Kubatov István elnöksége 
alatt részt vállaltam a horvát 
nemzetiségi rendezvények 
szervezése körüli teendők
ben.

– Megtartották otthon a 
horvát szokásokat?

– Igen, mindig. Egyrészt a 
családommal, itt Érden is 
megéltük és éljük a hagyo
mányainkat, de leginkább 
akkor van lehetőségünk kö
zelebbi kapcsolatba kerülni 
népszokásainkkal és a hor
vát kultúrával, amikor haza
utazunk férjem szülőfalujá
ba, Szentpéterfára. Például, 
ha esküvőre vagyunk hivata
losak, búcsújárás van vagy 
vallási ünnepeinket tartjuk. 
Már gyermekkoromban ma
gamba szívtam a horvát nép
szokásokat, édesanyám is 
abból a Szombathely közeli 
horvát faluból származik, így 
a nyarakat mindig falun, a 
nagymamámnál és a rokon
ságnál töltöttem. A szüleim 
azonban Budapesten tele
pedtek le, mi a testvéreimmel 
már a fővárosban születtünk, 
de amíg kicsik voltunk, ren
geteg időt tölthettünk Szent
péterfán.

– Milyen emlékei vannak 
ebből az időszakból?

– Egész életre szólóak, sőt, 
ahogy múlik felettem az idő, 

egyre több minden eszembe 
jut. Különösen akkor törnek 
elő ezek a szép emlékek, ami
kor itt Érden is megkísérel
jük feleleveníteni a horvát 
néphagyományokat, Igaz, a 
rác szokások néhány eleme 
eltérhet az ottani horvát ha
gyományoktól, de mégis fel
fedezhetők bennük a közös 
szálak. Én mindenesetre be
leborzongok, ha csak egy il
lat, szó vagy egy személy fel
idézi bennem a nagymamám
nál töltött időket. Miután so
kat jártunk Szentpéterfára, a 
férjemmel is ott ismerked
tünk meg, s az esküvőnket is 
a faluban, horvát szokások 
szerint tartottuk meg. Ké
sőbb Érden sikerült lakáshoz 
jutnunk, itt alapítottunk csa
ládot, ez lett az otthonunk.

– Elmesélné, milyen volt az 
esküvője?

– Rendkívül megható, a 
zsigerekig hatoló élmény 
volt! Nemcsak azért, mert mi 
házasodtunk, hanem azért 
is, mert a horvátok számára 
ez az emberi élet egyik leg
fontosabb eseménye, s meg is 
adják a módját. Még ma is 
szokás, hogy egyszerre két 
helyen, a menyasszony és a 
vőlegény házában is zajlik a 
vigasság. Először a vőlegény 
násznépe elkíséri őt, hogy ki
kérjék a menyasszonyt. Itt 
összevegyülnek a két ház 
vendégei, de a házasulandó
kat különkülön kíséri az első 
koszorús pár. Ekkor még a 
menet zene nélkül vonul, de a 
koszorús párok hangosan 
„csujogatnak”, vicces, jókí
vánságokkal teli rigmusokat 
kiabálnak magyar és horvát 
nyelven egyaránt. A temp
lomban is két nyelven törté

nik a szertartás. Majd a kijö
vő új párnak több százan 
gratulálnak, hiszen mindkét 
háznál 150–200 fős a vendég
sereg. Eközben élőzene szól, 
valamint a koszorús párok 
táncolnak és cukorkát szór
nak a nem meghívott, de a 
látvány kedvéért ott össze
gyűlt gyerekeknek. Mind
emellett pereccel, kaláccsal, 
egyéb süteménnyel és itallal 
kínálják az összesereglett 
idegen embereket is. A vidám 
ünneplő sereg a zenészekkel 
együtt a fiatal párt kísérve 
elindul a vőlegény házához. 
Az ifjú pár a vőlegény házá
ban ünnepel, ahol bőséges 
vacsorát szolgálnak fel, míg a 
menyasszony meghívottait 
az ő szülői házánál vendége
lik meg. A vacsorát követően 
megint összevegyül a nász
nép, mindenki ott mulat, ahol 
épp tetszik neki. Éjfélkor 
azonban megérkeznek a lá
nyos ház vendégei is, hogy 
részt vegyenek a menyasz
szonytáncban. Az arát elbú
csúztatják a fátylától, a vőle
gényt a díszcsokrától, ami 
rendkívül megható, lélekbe 
hatoló élmény marad mind
kettőjük számára. Én máig 
elérzékenyülök, ha rágondo
lok, annyira szép része volt 
ez az esküvőnknek! Persze, a 
menyasszonytánc hamar fel
oldotta a szülőktől való bú
csúzás szomorúságát. A la
kodalom vidám hangulatát 
egyébként a vőfély biztosítja, 
akit leginkább a családból 
választanak. 

– Visszatérve a jelenbe: az 
ön nevéhez fűződik az Igraj 
kolo rác–horvát néptánccso-
port megalakítása. Hogyan 
sikerült minden előzmény 
nélkül létrehozni?

– Óriási ösztönzést jelen
tett az a nagyszerű hangulat, 
ami az évenként megrende
zésre kerülő horvát bálokat 
jellemezte, különösen az 
utóbbi években! Látszott, 
hogy az emberek ösztönösen 
megérezték a körtánc közös
ségformáló erejét. Ha jó a 
zene, a felszabadult mulat
ságnak sem lehet akadálya, 
szinte nem akarták abba

hagyni a táncot. Megfigyel
tem, hogy mindig ugyanazok 
az arcok álltak be elsőként 
táncolni, akiknek már szinte 
a „vérükben volt” ez a tánc. 
Később Antunovits Antal 
önkormányzati és nemzeti
ségi önkormányzati képvise
lő megszervezte a táncházat, 
amelynek köszönhetően si
került egy kicsi, de összetar
tó közösséget kialakítanunk, 
s ekkor született meg az ötlet, 
hogy alakítsunk egy helyi 
horvát néptáncegyüttest. 

– Ön komoly kutatásba, 
háttérmunkába kezdett, 
hogy hiteles legyen, amibe 
belevágtak. Hol kezdte a 
gyűjtést?

– Mint ismert, Ercsiben na
gyon régóta működik egy re
mek nemzetiségi tánccso
port, első körben a vezetőjük
től kértem tanácsot. Közben 
a szentpéterfai emlékeimben 
is élénken kutatni kezdtem, 
előszedtem a régi fényképe
ket, hogy a megfelelő visele
tet is megtaláljam. Nem so
kan, mindössze hetennyol
can álltunk össze, s kezdtük 
el a próbákat. A táncházakat 
levezető tanárunk lett a 

szakmai vezetőnk, tőle tanul
tuk a lépéseket, a koreográfi
át. Lelkesek voltunk, de tud
tam, amíg nem lesz megfelelő 
népviseletünk, nem állha
tunk színpadra. Ebben az ön
kormányzat kulturális pá
lyázata volt a segítségünkre, 
amelynek köszönhetően 
megnyertük az első – szá
munkra akkor a „világot je
lentő” – százezer forintot, eb
ből elkészülhetett az első 
népviseletünk.

– Fontos volt önnek, hogy 
ez a viselet az érdi horvát, il-
letve rác hagyományokat is 
tükrözze?

– De mennyire! Akkoriban 
édesanyám már több éve a 
XXII. kerületi Horvát Nemze
tiségi Önkormányzat elnök
helyettese volt. Tőle kaptam 
kölcsön egy számomra rend
kívül értékes lexikont a hor
vát nemzetiségi szokásokról 
és viseletekről. Esténként 
sokáig tanulmányoztam, és 
azt kutattam, hogy az Érden 
letelepedett rác közösség – a 
törökök elől menekülve vagy 
egy jobb élet reményében – 
milyen vidékről érkezett. So
kat beszélgettem az Ófalu

ban élő rác származású em
berekkel is. Nagy segítsé
gemre volt Kőrösiné 
Polákovits Ágnes, Ábel And
rás és sokan mások is, akik
nek rengeteg ismeretük van 
Érd múltjáról. Dokumentu
mokat, leírásokat böngész
tem, többek között Kerék
gyártó Imréné történelmi 
leírásait is elolvastam és egy 
kedves barátom, Hídvégi 
Gábor is ellátott anyagokkal, 
tehát alaposan körbejártam 
a témát, míg végül kialakult a 
végső tervem arról, milyen 
viselet lesz a legmegfelelőbb. 
A férjem szülei gradišćei 
származásúak, így volt mivel 
összehasonlítanom az ercsi 
meg a tököli népviseletet. 
Mindent összevetve, olyan 
irányvonalat szerettem volna 
követni, amely a horvát és a 
rác néphagyományokat egy
aránt képviseli. Az első sike
ren felbuzdulva, minden év
ben adunk be pályázatot, en
nek köszönhető, hogy már 
egy újabb, nagyon szép, 
aranyszínű gombokkal éke
sített rác népviseletet is sike
rült készíttetnünk, amely 
már közelebb áll a balkáni 
vonulathoz, az érdi rácok vi
seletéhez is.

– Majd elkezdett felfelé ível-
ni a néptáncegyüttes népsze-
rűsége. Már nemcsak Érden, 
hanem vidéken is számítanak 
a fellépéseikre. Örülnek a 
meghívásoknak?

– Igen, de leginkább mégis 
Érden szeretünk bemutat
kozni, főleg a Szőlővirág ün
nepen, ami pár éve már a vá
rosban élő nemzetiségek 
nagyszabású találkozója is. 
A helyieken kívül nagyon sok 

távolabbról érkező hagyo
mányőrző csoportot is megis
merhetünk. Minden évben 
nagyszerű a hangulat, jól 
érezzük magunkat ebben a 
közösségben. Mi pedig büsz
kék vagyunk arra, hogy be 
tudjuk mutatni a helyi horvát 
hagyományokat. Az Igraj 
kolo megalakulásakor egyik 
fontos célkitűzésünk volt, 
hogy főként helyi rendezvé
nyeken léphessünk színpad
ra, ne kelljen más települé
sekről hívni a hagyományőr
ző csoportokat.

– Kiket lehetett – képletesen 
szólva – „táncba hívni”?

– Főként a saját korosztá
lyomhoz tartozókat sikerült 
megnyernem. Azok az asszo
nyok kerültek a sorainkba, 
akik korábban is aktívak vol
tak, segítettek a horvát nem
zetiségi önkormányzat ren
dezvényeinek szervezésé
ben. Egy hosszú nap, munka 
után, nem egyszer érkeznek 
elcsigázottan, kimerülten a 
próbákra, de amint felcsen
dült a muzsika, az első lépé
seket követően hirtelen fel
élénkülnek és egyre jobb a 
hangulat. A néptánc és vele 
együtt a jó közösség sok min
denen átsegíti az embert. A 
tánctanárunk Hujberné Tu
rai Ildikó, Ercsiből érkezett 
a tánccsoportba két leány 
családtagjával együtt. Mivel 
senki sem táncolt korábban, 
keményen meg kell dolgoz
nunk azért, hogy színpadra 
vihető legyen a produkciónk.

– Mindeközben azon is dol-
gozik, hogy Érd testvérvárosi 
kapcsolatba lépjen a horvát-
országi Zadarral. Ezt is a 

nemzetiségi önkormányzat 
kezdeményezte?

– Részben, mert a kezde
ményezés a mi javaslatunkra 
történt, de a további szüksé
ges lépéseket a városi önkor
mányzat tette meg már ez 
ügyben, ám ez igen lassú fo
lyamat. Már kezdtem aggód
ni, hogy a horvátországi fél 
talán nem volt erre fogadóké
pes, de a testvérvárosi kap
csolatokért felelős referens 
megnyugtatott, hogy évekbe 
is telik, amíg két város között 
megszületik az együttműkö
dési megállapodás. A lényeg, 
hogy elindult a folyamat, a 
többi – ha lassan is, de – megy 
szépen a maga útján.

– Nemrégen horvát nyelv-
tanfolyamot is indítottak. Kik 
látogatják?

– Tulajdonképpen 2014 óta 
dolgoztunk azon, hogy elkez
dődhessenek a nyelvórák 
mindazoknak, akik szeret
nének megtanulni elődeik 
nyelvén. Idén májusban vég
re sikerült a tanfolyamot 
megszervezni. Bár eredeti
leg elsősorban a horvát szár
mazásúakat vártuk, mind

össze hárman vannak olya
nok, akiket családi szálak 
fűznek a horvát nyelvhez. A 
többiek inkább azért jönnek 
az órákra, mert szeretnék a 
horvát kultúrát személyesen 
megélni. Kezdetben jóval töb
ben jelentkeztek, de miután 
kialakult az órarend, többen 
rájöttek, hogy a munkájuk és 
egyéb teendőik miatt még
sem tudják vállalni. Végül 
nyolcan maradtunk, de úgy 
tűnik, ez már egy „kemény 
mag”, elszánt csapat, min
denki komolyan veszi a 
nyelvtanulást. Csatlakozni 
már csak olyanoknak lehet
séges, akik valamilyen szin
ten ismerik a horvátot, hi
szen mi már túl vagyunk a 
legelső lépéseken. A nyelv
tanfolyamot a horvát önkor
mányzat támogatja, így a 
résztvevőknek csupán jelké

pes összeggel kell hozzájá
rulniuk.

– A hétköznapokban kör-
zeti nővérként dolgozik az 
egyik postástelepi háziorvosi 
rendelőben. Hogyan sikerül a 
felsorolt társadalmi teendő-
ket összehangolni a hivatá-
sával?

– Csakis úgy, hogy a sza
badidőmet áldozom fel, illet
ve amikor nem vagyok a ren
delőben, akkor a nemzetisé
gi önkormányzat, a tánccso
port és egyéb horvátsággal 
kapcsolatos feladatokkal 
foglalkozom. Bár sosem kap
tam szemrehányást, tudom, 
hogy a családom némi hát
rányt szenved az én társa
dalmi vállalásaim miatt, hi
szen kevesebb időm jut rá
juk. Szerencsére már na
gyok a gyermekeim, egyikük 
kirepült a fészekből, de a 
másik kettő meg inkább se
gíti a munkámat. A férjem 
pedig – egyedüli férfiként – 
erősíti a nemzetiségi tánc
együttesünket, ő is tagja az 
Igraj kolo csoportunknak, 
így ő is ott van a próbákon, 
fellépéseken. Ezenkívül 
egyéb feladatokban is szá
míthatok a támogatására. A 
nemzetiségi önkormányzat 
ügyvitele viszont kizárólag 
rám hárul, s ha szorít a ha
táridő az elszámolások meg 
a beszámolók okán, akkor 
bizony szabadságot veszek 
ki, hogy biztosan elkészül
jek vele. Egyesek szerint túl
zottan, feleslegesen lelkiis
meretes vagyok, nekem vi
szont meggyőződésem, hogy 
ha az ember elvállal valamit, 
akkor a legjobb tudása sze
rint tegyen eleget a feladat
nak! Ezért én saját magam
nak is szoktam határidőt 
szabni, s igyekszem azt ma
radéktalanul betartani. Sze
retem a nyarat, mert ilyen
kor nekem is jut egy kis sza
badság. Igaz, néha abból is 
„lecsippentek” egy picit 
olyan kötelezettségek pótlá
sára, amelyeket év közben 
nem sikerült befejezni.

Beszélgetés Weszelovits Isvánnéval, a horvát önkormányzat elnökével

Hagyomány és emlékezet a megújulás jegyében

„Egyesek szerint túlzottan, feleslegesen lelkiismeretes vagyok”

Az emberek ösztönösen megérzik a körtánc közösségformáló erejét

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

3
81
2
2
2



6 7| 2016. július 27. |    közélet közélet   | 2016. július 27. |

Az elmúlt napokban az át
épített Bem téren bekapcsol
ták a közlekedési jelzőlám
pákat. Emiatt a várakozási 
idő a csúcsidőkben hosszú 
percekig is tarthat. Fontos 
azonban tudni, hogy a lám
pák jelenleg próbaüzemben 
működnek, és a szakembe
rek azt mondják, hogy a 
rendszer akkor lesz a legha
tékonyabb, amikor szeptem
ber közepére átadják a Tö
rökbálinti úti fel és lehajtót 
is.

Az M7 autópálya érdi cso
mópontja hosszú évekig bosz
szúságot okozott a közleke
dőknek, ugyanis a reggeli 
csúcsban a pályára Buda
pest felé felhajtó forgalom
ban a helyközi autóbuszok 
számára is jelentős idővesz
teséget okozó torlódások ke
letkeztek Parkváros köz
pontjában. Délután pedig az 
Érdre lehajtó forgalom oko
zott rendszeres torlódásokat 
az M7 autópályán, eseten
ként a forgalmi sávban is. 

Emiatt teljesen átépítették 
a környéket annak érdeké
ben, hogy a reggeli csúcsidő

ben az Érdről Budapestre, a 
délutáni csúcsidőben pedig 
Budapestről Érdre haladó 
forgalom előnyét biztosító 
forgalomszabályozást ala
kítsanak ki. A kivitelezés ke
retében négy összehangolt 
jelzőlámpás és egy kiemelt 
sarokirányos körforgalmú 
csomópont épült, az Iparos út 
az M7 autópálya és a Török
bálinti út között 2x2 forgalmi 
sávra bővült.

Az elmúlt években hétköz
nap reggelenként Törökbá
linton is jelentősen megnöve
kedett az átmenő forgalom. 
A  járművek jelentős része 
Érd felől, Törökbálinton ke
resztül Budapestre vagy Bu
daörsre tart, és a településen 
keresztül hajt fel az M1es 
autópályára, az M1–M7 közös 
szakaszára. A 8103as jelű út 
Törökbálint Kerekdomb vá
rosrészének megkerülésével 
biztosítva a kapcsolatot az 
M1 és Budapest felé, becsatla
kozva a 8102es útba.

Az átmenő forgalom azon
ban többnyire a lakóutcákat 
használja, ezért Törökbá
lintnál két új összekötő ág 

épült az M0–M7 autópályák 
csomópontjában, körforgal
makkal csatlakozva a 8103 
jelű úthoz.

Loppert Dániel, a NIF 
Zrt. kommunikációs igazga
tója az Érd Médiacentrum
nak elmondta, hogy a két, 
különkülön nettó 1,3 milli
árd forintos fejlesztéssel az 
érdi és törökbálinti csomó
pontokban megszűnnek a 
torlódások és jelentősen 
csökken a balesetveszély. A 
beruházásokkal a két város 
összesen több mint 75 ezer 
lakosának közlekedési lehe
tőségei és életminősége, az 
ország egyik legjelentősebb 
üzletilogisztikaikeres ke
del mi zónájának megközelít
hetősége javul. A jobb minő
ségű Budapest elővárosi 
sztrádakapcsolatok az átme
nő forgalommal is számolva 
százezrek számára teszik 
gyorsabbá és biztonságosab
bá a közlekedést.

A kommunikációs vezető 
hozzátette, hogy Érden a két 
jelzőlámpás kereszteződést 
úgy szabályozzák, hogy a 
mindenkori forgalom függvé

nyében „tartanak nyitva” a 
lámpák. Jelenleg a műszaki 
átadásátvételi időszak zaj
lik, emiatt sebességkorláto
zó táblák vannak még kihe
lyezve a környéken. A hivata
los átadás az iskolakezdésre 
várható.

– Fontos tudni, annak ér
dekében, hogy a forgalom 
csökkenjen, át kell még adni 
Törökbálinton a 8103as út 
le és felhajtóját, ami szin
tén őszre várható, s ami ál
tal érezhetően csökkenni 
fog a forgalom a Bem téren 
és környékén – fűzte hozzá 

a NIF Zrt. kommunikációs 
igazgatója.

A két fejlesztés a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából, a Nemzeti Inf
rastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában valósult 
meg, a törökbálinti projekt 
esetében 85% európai uniós 
és 15% magyar állami forrás, 
az érdi projekt esetében 68% 
európai uniós, 12% magyar 
állami forrás biztosításával. 
Az érdi munkálatok finan
szírozásához közel 20% ma
gántőkét tesz hozzá a SPAR 
Magyarország Kft. n BNYH

Az érdi közgyűlés júliusi 
ülésével véget ért a képvise
lők számára az első fél év 
szorgalmi időszaka, amely 
után a városi plénum politi
kai erőinek talán érdemes 
mérleget vonni. Ezért arra 
kértük a frakciók, illetve a 
pártok képviselőit, értékeljék 
lapunknak az elmúlt fél esz
tendőt. Ezúttal dr. Havasi 
Márta, a közgyűlés MSZP–
DK–Együtt frakcióvezetője 
véleményét ismerhetik meg.

Az Érdi Újság július 13ai 
száma, T. Mészáros András 
polgármestert megszólaltat
va, emlékezett meg arról, 
hogy Érd 10 éve megyei jogú 
város. Csak egyetérteni lehet 
azzal, hogy a város vezetése 
az elmúlt időszakban igyeke
zett kihasználni az ebben 
rejlő lehetőségeket és a jövő
ben is erre törekszik. Az em
lékezés során azonban egy 
dolog, feltételezésem szerint 
tudatosan, a feledés homá
lyába merült, és erről a pol
gármester sem szólt: a me
gyei jogú városi státusz el
nyerésekor a város polgár

mestere Döcs a kovsz ky Béla, 
országgyűlési képviselője 
Jánosi György, a belügymi
niszter, később önkormány
zati és területfejlesztési mi
niszter Lamperth Mónika 
volt és a miniszterelnököt 
Gyurcsány Ferencnek hív
ták. Ők azok, akik a megyei 
jogú városi státusz elnyeré
sében meghatározó szerepet 
játszottak.

Néhány szó a frakciónkról: 
Pártjaink választási szövet
séget kötöttek. A közgyűlés
be bejutott 3 képviselő a vá
lasztók több mint egynegye
dének szavazatával jutott a 
közgyűlésbe. Az önkormány
zat megalakulásakor frakció 
létrehozásában állapodtunk 
meg. Ugyanakkor rögzítet
tük, hogy mindhárman meg
őrizzük autonómiánkat, ál
láspontunkat ugyan egyez
tetve, de nem feladva képvi
seljük. Ez tükröződik abban 
is, hogy esetenként eltérően 
szavazunk. A frakció vezeté
sét a megállapodásban rögzí
tetteknek megfelelően éven
ként egymást váltva látjuk el.

Az elmúlt egy évet értékel
ve két tendenciát látok. Az 
egyik: Érd megyei jogú város
ként részese a Modern Váro

sok programnak, amely kere
tei között jelentős fejlesztések 
valósulhatnak meg városunk
ban. Értelemszerűen ebből 
megnövekedett feladatok há
rulnak a városra, s ennek fe
dezetét a költségvetésben 
nem látjuk. A fejlesztésekre 
vonatkozó konkrét döntések 
szinte mindegyikében támo
gattuk a város vezetését. Az 
egy külön kérdés, hogy a költ
ségvetéssel kapcsolatos elő
terjesztéseket nem szavazzuk 

meg. A költségvetés elutasítá
sa ellenzéki műfaj. A Fidesz 
hasonlóképpen nem szavazta 
meg a költségvetést akkor, 
amikor ellenzékben volt.

A másik tendencia, amelyre 
utalok, a közgyűlésen uralko
dó hangnem megváltozása. 
2015 decembere óta érzékel
hető a hangnem durvulása. 
A város vezetése és a mögötte 
álló többség nem az általunk 
mondottakkal, az általunk 
képviselt értékrenddel vitat
kozik, nem politikai ellenfelet 
lát bennünk, hanem megsem
misítendő ellenséget. Az or
szágos politikát jellemző 
hangnem egyre inkább meg
jelenik a közgyűlésen uralko
dó hangnemben is.

A viszonyok elmérgesedése 
egyértelműen összefüggésbe 
hozható a bevándorlói kvóta 
elleni kormányhatározathoz 
hűségnyilatkozattal való 
csatlakozással, amelyet azóta 
a közgyűlés többsége megis
mételt.

A mai városvezetés az el
lenzék jelenlétét koloncnak, 
felesleges tehertételnek tekin

ti a város életében. Nyilvánva
lóan ebből is következik, hogy 
minden eszközzel korlátozni 
igyekszik az ellenzék moz
gásterét, elutasítva minden 
olyan javaslatot, amely a ki
sebbségi jogok hatékony biz
tosítására irányul. Mi több! A 
hatályos helyi rendelet nem 
ismeri a napirend előtti meg
szólalás lehetőségét, nincs le
hetőség interpelláció benyúj
tására, személyes megtámad
tatás esetén nincs mód rea
gálni. Ez valamennyi képvise
lőt sújtja.

A képviselőként eltöltött kö
zel másfél év tapasztalatai 
arra utalnak, hogy a város 
vezetése magát a közgyűlést 
is felesleges intézménynek te
kinti, az érdemi kérdések va
lójában nem a közgyűlésen 
dőlnek el.

Mit tehet ilyen körülmények 
között egy ellenzéki képvise
lő? Mondja a magáét, még ak
kor is, ha tudja: túl sok re
ményt nem fűzhet ahhoz, 
hogy az általa elmondottak, 
javasoltak meghallgatásra ta
lálnak. dr. Havasi Márta

A helyi vállalkozóknak is 
bemutatták az Érdi Város
kártyát múlt héten az Ipar
testület székházában. A kár
tya elsősorban a helyi keres
kedők és szolgáltatók helyze
tét próbálja pozitív irányba 
mozdítani, a vásárlók részé
re pedig kedvezményeket 
biztosítanak.

Még a nyár folyamán min
den érdi háztatásba eljut a 
városkártya, ezért nagyon 
fontos, hogy minél több olyan 
kereskedő legyen helyben, 
akinél lehet használni. Az 
Ipartestület székházába 
olyan vállalkozókat hívtak 
meg, akik potenciális partne
rei lehetnek a kártyás rend
szert kidolgozó cégnek.

– A kereskedők vegyesen 
fogadják a városkártyát, egé
szen addig, amíg ki nem de
rül, hogy ez egy teljesen más 
szisztéma, mint amiről ko
rábban hallottak – mondta el 
lapunknak Tóth Tihamér, a 
Kereskedők és Szolgáltatók 
Piacvédelmi Szövetsége 
igazgatótanácsának elnöke. 
A csatlakozó szolgáltatónak 
egy komplett ügyfélnyilván
tartó rendszert adunk, amit 
több százezer forintért tudna 
egyébként megvásárolni, ko
molyabb cég esetében pedig a 
milliós összeget is elérhetné 
az adatbázis – magyarázta 
Tóth Tihamér.

– Egyszeri csatlakozási díj 
van, amit minden esetben 
személyesen egyeztetünk a 

vállalkozókkal, de nincs ha
vidíj és egyéb rejtett költsé
gek sem fognak később je
lentkezni – folytatta.

Csóli Csaba, az Érdi Ipar
testület leköszönő ügyveze
tője az Érdi Újságnak el
mondta, hogy nagyon örül a 
kezdeményezésnek, mert vé
leménye szerint az minden 
esetben pozitív, amikor az 
érdi vállalkozók és a lakos
ság közötti kapcsolatterem
tés erősödhet.

Fekete Attila érdi vállalko
zó már csatlakozott a háló
zathoz, mert szerinte poten
ciális ügyfélkört tud kialakí
tani a kártya segítségével: – 
Lehetőségként tekintünk az 
Érd Városkártyára, és azt 
reméljük, hogy minél több 
ügyfelünk lesz általa Érdről 
és a környékről.

Pintenics Gábor, a Keres
kedők és Szolgáltatók Piac
védelmi Szövetségének ve
zérigazgatója azt hangsú
lyozta, hogy a kártyával az 
üzlettulajdonosok és fo
gyasztók egyaránt jól járnak, 
hiszen a vásárlók keresni 
fogják azokat a helyeket, 
ahol a „Go Store” feliratot lát
ják, és ahol tudják, hogy ked
vezményt kapnak. A vállal
kozások pedig a rendszerhez 
csatlakozva extra forgalmat 
tudnak lebonyolítani. 

– A kártyán elkölthető 
pénz jelentkezik, amit ugyan
úgy el lehet költeni, mint a 
készpénzt. A gyakorlatban 

ezt úgy kell elképzelni, hogy 
a vásárló a teljes összeget 
fogja kifizetni a szolgáltatá
sért vagy pedig termékért, s 
ezután a rendszerre fog visz
szakerülni egy visszatérítés, 
amit azok kapnak meg, akik 
a rendszerben részt vesznek, 
vagyis a vásárlók, a szolgál
tatók, az érdi kereskedők és 
a kis és középvállalkozók, 
akik ebben a programban 
részt vesznek – mondta a ve
zérigazgató. Majd hozzátette: 
– A kereskedő tehát megkap
ja a teljes vételárat, amit a 
rendszer a háttérben elszá
mol és a városkártyára az 
azonosító QRkódra jóváírja 
a kedvezményt, amit a keres
kedő adott, s amit a város
kártyával rendelkező később 
el tud költeni.

Fontos tudni, hogy az Érdi 
Városkártyát nem csak hely
ben lehet használni. Az érdi
ek egy olyan speciális kár
tyát kapnak majd, aminek 
egyik oldala a helyi kedvez
ményekre jogosít, a másik ol
dala pedig országszerte több 
mint négyszáz helyen bizto
sít kedvezményeket. A  nor
mál Hungary Card kártyát 
minden évben újra és újra 
meg kell vásárolni, addig az 
Érd Városkártya Hungary 
Card funkciója egy életre 
szól. A kártyát azonban az 
első használat előtt a www.
hungarycard.hu oldalon re
gisztrálni kell majd.

n BNYH

A háztól szállított szelek
tív hulladékgyűjtés beveze
tésével az ÉTH megkezdte a 
város területén kialakított 
hulladékszigetek felszámo
lását. Sajnos azonban ezt 
követően az kezdett gyakor
lattá válni, hogy ahol meg
szüntették a korábbi szelek
tív szigeteket, egyesek a 
környéken kihelyezett ruha
gyűjtő konténereket szeme
lik ki arra a célra, hogy meg
szabaduljanak a szeméttől.

A megszokás ugyanis 
„nagy úr”, így mostanában a 
ruhagyűjtők körül keletkez
nek újabb, illegális szemét
halmok. Legutóbb a Szövő 
utcai és Törökbálinti úti kon
ténerek mellé helyeztek ki 
ismeretlenek óriási mennyi
ségű vegyes, bomló, bűzös 

hulladékot. Erre az érdi pol
gárőrök figyeltek fel járőrö
zés közben. Ők ugyanis 
rendszeresen ellenőrzik a 
városban még működő és a 
már megszűnt hulladékszi
geteket. Az Érdi Polgárőrség 
munkatársai az általuk ész
lelt illegális hulladékot beje
lentik az Érdi Közterület
fenntartó Intézménynek, 
amely gondoskodik a hely 
kitakarításáról.

Sike Attila, az Érdi Közte
rületfelügyelet csoportveze
tője az Érd Tvnek nyilatkoz
va elmondta: már kezdemé
nyezték, hogy a Vöröske
reszttel együttműködve szá
moltassák fel a felesleges 
vagy nem megfelelő terület
re kihelyezett ruhakonténe
reket.

Macsotay Tibor, a helyi 
polgárőrség vezetője úgy 
véli, ezeket a konténereket 
forgalmas utcákban és tere
ken érdemes kitenni, ott, 
ahol sokan megfordulnak és 
szem előtt vannak, mert így 
az illegális szemetelőket 
visszatartja a szabálysze
géstől.

A múlt héten az ÉKFI 
munkatársai elszállították 
a Szövő utcai fehér ruha
gyűjtő konténerek körül el
helyezett szemetet és kita
karították a területet, de 
kérdés, hogy amennyiben 
maradnak a ruhagyűjtő 
edények, vajon meddig ma
rad tiszta a környezetük is? 
Fontos lenne, ha a lakosság 
is segítene az illegális sze
métlerakók elfogásában. 

Ezért a közterületfelügye
let vezetője arra kéri a lako
sokat, hogy amennyiben 
szabálysértést észlelnek, 
azt idejében jelentsék be a 
06302000890 vagy a 06
306212596 telefonszámon! 
Csak a tettenéréssel vagy 
azonosításra alkalmas, 

használható adatokkal tud
ják elfogni az elkövetőket.

A helyszíni bírság 50 ezer 
forint, ha közigazgatási eljá
rásra kerülne sor, 200 ezer, 
céges elkövetés esetében pe
dig akár félmillió forintig is 
elmehet a pénzbüntetés.

n BE

„Jelentős fejlesztések valósulhat-
nak meg városunkban”

Az érdi közgyűlés féléves munkáját értékelik a frakciók és a pártok

„A költségvetés elutasítása ellenzéki műfaj”

Próbaüzemben a közlekedési lámpák

Őszre megszűnnek a torlódások

Négy jelzőlámpát és egy kiemelt sarokirányos körforgalmat kell össze-
hangoltan működtetni, amit próbálnak a lehető legjobban beállítani

Dupla kedvezmény

Bemutatták a városkártyát

Fontos tudni, hogy az Érdi Városkártyát nem csak helyben lehet 
használni

A városkártya felmutatásával korlátlan 
alkalommal igénybe vehető kedvezmények: 
• 10–30% kedvezmény strandokon és termálfürdőkben: Kis-
kunmajsán, Leányfalun, a Mórahalmi Gyógyfürdőben, a ma-
kói Hagymatikumban, Gyenesdiáson, Balatonfüreden, Zala-
egerszegen.
• 10–50% kedvezmény múzeumokban.
• 20% kedvezmény a balatoni hajókon két személy részére.
• 20–40% kedvezmény a Pesti Magyar Színházban, a Pécsi 
Nemzeti Színházban, a Bethlen Téri Színházban, a Nemzeti 
Táncszínházban, a Budaörsi Latinovits Színházban.
• 10–20% kedvezmény több száz szálláshelyen és étteremben 
a mindenkori napi szobaárból (ún. rackrate), illetve az a la  
carte fogyasztás összegéből. A kedvezmény a szállodai vagy 
az éttermi számla végösszegéből jár. Előzetes foglalásnál – te-
lefonon, vagy akár interneten – és rendelésnél kérjük, előze-
tesen jelezze, hogy ön Hungary Card-tulajdonos!
• 50%-os kedvezménnyel válthat Balaton Turizmus Kártyát a 
Hotelinfo Irodában (1056 Budapest, Váci u. 78–80., tel.: 1/266-
3741). A Balatoncard – Balaton Turizmus Kártyáról, amely a 
Balaton régió területén kedvezményes vagy ingyenes turisz-
tikai szolgáltatásokra jogosít, bővebben a www.balatoncard.
com weboldalon tájékozódhat.
• 20–100% kedvezmény rendezvényekre – Nemzetközi Tiszai 
Halfesztivál, SzeptEmber Feszt, Szolnoki Gulyásfesztivál stb.
• 10–50%-os kedvezmény fitnesztermekben, kalandparkok-
ban, szabadulószobákban, gokartozásnál, minigolfpályára, 
síoktatás, sétarepülés díjából.

Az illegális szemetelőknek semmi nem drága

Megkezdték a hulladékszigetek felszámolását

Az illegális szemétlerakók eddig ide hordták a hulladékot. Most új 
helyeket találtak
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„Mosolyogni tessék! Per
sze, nem szüntelenül, nem 
reggeltől estig, de bujkáljon 
bennünk a mosoly – minden 
eshetőségre készen –, hogy 
bármikor felragyoghasson!” 
– írta a Mosolyogni tessék 
című művében a magyar kor
társ irodalom egyik legnép
szerűbb, legszeretettebb 
gyermek és ifjúsági regény
írója.

Janikovszky Évát szinte 
mondatonként szerettük 
meg, pontosabban: mondat
páronként, mert az ő szaba

don csapongó monológjai tu
lajdonképpen rejtett párbe
szédek a gyermek és felnőtt, 
az egyén és társadalom, a je
len és jövő között. Szegeden, 
Kucses Éva néven született 
1926ban, s életének 78. évé
ben, 2003. július 14én hunyt 
el Budapesten. Kossuth és 
József Attiladíjas gyermek 
és ifjúsági regényíróként is
merjük és tiszteljük, de élet
műve éppúgy szól a felnőttek
nek is, sőt! Segít belelátnunk 
a csöppségek képzelet és 
gondolatvilágába, megérteni, 
mi rejlik a felszín alatt, a lélek 
mélyén, akkor is, ha erre 
mindössze egyetlen félmon
dat vagy mármár szállóigévé 
vált párbeszédei utalnak. Ja
nikovszky Éva művei ugyanis 
kevés eszközzel tudnak ren
geteget elmondani. Minden 
párbeszéd mögött kibeszélés
re váró problémák rejtőznek, 
s az írónő felnőtt bölcsesség
gel keres megoldást, de min
dig a gyerek oldalán állva, 
mert ő a védtelenebb. A fel
nőtt hozzá képest mindent 
jobban tud, mert gyakran 

gondolkodnia sem kell, elég, 
ha kikeresi az előre gyártott 
igazságokat hordozó szöveg
paneleket. Éppen ezeket for
dítja vissza hatásos fegyver
ként  a  gyerek  az  emlékeze
tes Janikovszkymondatok
ban.

1953tól a Móra Könyvki
adó szerkesztője volt, 23 évig 
főszerkesztője. 1987ben 
nyugdíjba ment, de továbbra 
is a kiadónál dolgozott. Első 
könyve Csipcsup címmel je
lent meg, Kispál Éva névvel. A 
magyar irodalomban min
denki számára fogalmat je
lentő Janikovszky Éva 1960
tól szerepelt a könyvei borító
ján, elsőként a Szalmaláng 
című kötetén. Összesen 32 
könyvet írt, zömét 35 nyelvre 
fordították le a világban. Ő 
azon ritka írók egyike, aki
nek a műveit korhatár nélkül 
olvassák és szeretik. Össze 
nem téveszthető az írói stílus 
és hang, ahogyan a gyerme
kek és a felnőttek világát, 
gyakori ellentéteiket, vitái
kat, majd egymásra találásu
kat ábrázolja, a maga egysze

rűségében, páratlan humor
ral és mélységes emberisme
rettel, szeretettel. Elmesélte 
egyszer, hogy életének egyik 
legnagyobb elismerése is egy 
gyermektől származott, aki 
az íróolvasó találkozón nai
van azt kérdezte tőle: „Éva 
néni, hogy tetszett arra rájön
ni, hogy a gyerekek csak ki
csik, de nem buták?”.

Hosszasan sorolhatnák 
legismertebb, a gyermekek és 
felnőttek által is szívesen for

gatott könyveit, mint amilyen 
a Velem mindig történik vala
mi, a Ha én felnőtt volnék, a 
Felelj szépen, ha kérdeznek, a 
Kire ütött ez a gyerek? vagy a 
Felnőtteknek írtam. Mind és 
az itt nem említettek is nagy
szerű olvasmányok! Nyár 
van, vakáció, itt az alkalom 
újra elővenni őket! Amellett, 
hogy jót szórakozunk, tanul
hatunk is belőlük magunkról, 
emberi kapcsolatainkról.

n B. ÁBRaHÁM

A Zenélő Budapest szabadtéri hangversenyso-
rozat egyik kiemelkedő eseménye lesz az idei 
nyáron a világhírű spanyol operaénekes fellépé-
se a Szent István Bazilika előtti téren. 

A világ egyik leghíresebb 
operaénekesét nem kell be
mutatni a klasszikus zene 
kedvelőinek. Plácido Do
min go rendkívüli énekesi és 
színészi képességekkel ren
delkezik, de emellett karmes
terként is elismert művész. A 
ma élő tenorok közül talán ő a 
legsokoldalúbb, eddig 92 kü
lönböző szerepet énekelt 
színpadon. Gyakorlatilag az 
összes klasszikus tenorsze
repet elénekelte, mellettük 
számos modern darabban is 
szívesen szerepel. Az utóbbi 
években két társulat, a wa
shingtoni Nemzeti Opera és a 
Los Angelesi Opera főigaz
gatójaként is kamatoztatja 
páratlanul gazdag tapaszta
latait. Az énekes idén január
ban ünnepelte 75. születés
napját, ám kirobbanó ener
giája továbbra is töretlen.

A magyar zenekedvelők 
nem kis örömére a Zenélő 

Budapest második évadá
ban a világhírű spanyol éne
kes is fellép. Erre az ingye
nes esti szabadtéri koncert

re a Szent István Bazilika 
előtti téren kerül majd sor 
augusztus 10én, 20 órai 
kezdettel. Plácido Domingo 
fiatal tehetségek társaságá
ban ad elő népszerű opera
áriákat, operett és musi
calrészleteket, valamint 
zar zu e lá kat. Az áriaesten 

többek között bemutatkozik 
a Domingo által alapított 
Operalia énekverseny két 
felfedezettje, Angel Blue és 
Micaëla Oeste. Mellettük 
meghallgathatják a kiváló 
magyar szopránt, Pasz tir
csák Polinát és Váradi 
Gyula hegedűst, aki a Vir
tuózok című klasszikus ze
nei tehetségkutató egyik 
idei díjazottja. A hangverse
nyen a Magyar Állami Ope
raház Zenekara működik 
közre Eugene Kohn vezény
letével. Plácido Domingo 
legutóbb az év elején, az 
Operaház Shakespeare
bálján járt Budapesten.

Jó hír, hogy a koncert 
rossz idő esetén sem marad 
el. Amennyiben esik az eső, 
a Bazilika épületében rende
zik meg a beharangozott, 
nagy érdeklődésre számot 
tartó hangversenyt. Ugyan
akkor a téren és a környező 
utcákban elhelyezett kivetí
tőkön is lehet majd követni 
az előadást. Az ingyenes ál
lókoncertre a szervezők fél 
nyolctól várják az érdeklő
dőket.  n B.E.

Szép egymásutánban sorakoznak már a 
legújabb alkotások az Érdi Művésztelepen. 
A résztvevők elégedettek a környezettel, jól 
érzik magukat a tágas tantermekből kialakított 
műtermekben. A múlt héten mi is megtapasz-
taltuk: lelkes és termékeny művészi munka 
folyik a VIII. Érdi Művésztelepen.

Bár alapvetően mind a ti
zenhárman együtt vannak, 
de idén mégis mindenki el
különülten dolgozik. Ki mély 
csendben, ki a nyitott abla

kon át behallatszó, intenzív 
madárcsicsergést élvezve, 
ki pedig a kedvenc zenéjét 
hallgatva hajol az épp készü
lő vászon fölé. Látogatá

sunkkor mindannyian azt 
mondták, ideálisak a körül
mények ahhoz, hogy a ko
rábbi évekhez hasonlóan, 
idén is minőségi munkák 
szülessenek. Ahány művész, 
annyi megoldás, technika, 
téma és elképzelés, ám még
is összeköti őket a közös 
szemlélet, a szellemi, gondo
lati és stiláris kapcsolatok 
sokasága.

feLugossy László Sáros
patakról részben tervekkel 
érkezett az idei kolóniába, 
részben pedig az itteni szitu
ációk, benyomások adtak 
számára ihletet. Az első na
pokat még az otthon elkez
dett különféle konstrukciós 
munkákkal indította, de 
egykét olyan tervet is magá
val hozott, amit inkább fest
ményben gondolt el – nyilat
kozta lapunknak a képző
művész. Azt is elárulta, hogy 
egyébként jobban szeret el
vonultan, magányban dol
gozni, de azt szinte egész 
évben gyakorolhatja. Vi
szont szüksége van arra a 
változatosságra is, amit ez a 
művésztelep nyújt számára. 
Jólesik találkozni a kollé

gákkal, régi jó ismerősök
kel, barátokkal és elbeszél
getni, a régi élményeket fel
eleveníteni vagy csak csend
ben együtt lenni. Annál is 
inkább, mert ebben a közös
ségben már elég jól összecsi
szolódtak, sokan évtizedek 
óta ismerik egymást. Noha 
év közben is szoktak talál
kozni, ez a miliő mégis egy 
egészen új dimenziót ad a 
barátságoknak meg a kolle
gialitásnak – fűzte hozzá 
feLugossy László.

Hudák Mariann Maja 
egészen fiatalon került a tár
saságba, de hamar beillesz
kedett, hiszen egy roppant 
befogadó közösségbe csöp
pent. A nyolc esztendő pedig 
alaposan összekovácsolta a 
művésztársakat, kortalan 
barátságok születtek, és 
minden évben élmény együtt 
alkotni velük. Maja elismerte: 
kezdetben még kereste a sa
ját útját, stílusát, kifejezési 
eszközeit és formáit, de úgy 
tűnik, szürrealista olajképei
vel végre sikerült rátalálnia 
arra a világra, amellyel a leg
plasztikusabban kifejezheti 
mindazt, ami a bensőjéből a 

vászonra kívánkozik. Képze
letben, lélekben egy másik 
univerzumba utazik, ahol kü
lönleges, valóságosnak tűnő, 
ám sok tekintetben mégis 
szürrealisztikus lényekkel 
találkozik.

Kalocsai Enikő pár éve 
kapcsolódott be az érdi koló
niába. A korábbi esztendők
höz hasonlóan, idén is foly
tatja a tükröződések soroza
tát, amelyekben a víz felüle
tén visszatükröződő színe
ket, alakzatokat és formákat 
tanulmányozza, de most 
másfajta „vállalkozásba” is 
belefogott: készülő vásznán 
felülnézetből egy hatalmas, 
viruló pitypangos rét bonta

kozott ki előttünk. Elárulta, 
ha a sok élénksárga virággal 
elkészül, a rét másik „arcát” 
is lefesti: az elvirágzott, fe
hér pihés, magokat szóró 
gyermekláncfüves rétről is 
születik majd egy mű. Kérdé
sünkre elmondta: eddig is 
elégedett volt az Érdi Mű
vésztelep környezetével, de 
az idén ez csak fokozódott, 
nagyon jó, hogy mindenki
nek megfelelő nagyságú al
kotói tér jutott. Nagyszerűek 
a fényviszonyok, tágas terek 
veszik őket körül, így min
den adott ahhoz, hogy a mű
vészek idén is a legjobbat 
hozzák ki magukból. 

n BÁlINT EdIT

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

Ahol mindig számíthat ránk:

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

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

Közösen a sajátos nevelési igényű gyerekekért

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

Célunk,
hogy közösségünkben a hasonló helyzetet átélő szülők

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

• és a közösség erejével hatékonyabban érvényesíthessük gyermekeink érdekeit.

Segítsünk egymásnak – segítsünk a gyermekeinknek!

Várjuk szeretettel!

Együtt növünk nagyra

ÉLETFA
CSOPORT

A gyerekek csak kicsik, de nem buták

Idén lenne 90 éves Janikovszky Éva

Írásait páratlan humor, mélységes emberismeret és szeretet jelle-
mezte (Fotó: janikovszkyeva.hu)

Első könyve Csip-csup címmel 
jelent meg, Kispál Éva néven

Termékeny alkotók a Bolyaiban

Tükröződések a szürreális univerzumban

Kalocsai Enikő, ha a sok élénksárga virággal elkészül, a rét másik 
„arcát” is lefesti majd

Hudák Maja képzeletben egy másik univerzumba utazik, ahol 
szürrealisztikus lényekkel találkozik

Kihagyhatatlan lehetőség

Ingyenes Domingo-koncert

Fotó: Jorge guerrero / europress / AFp

Ha fa, akkor
Zsofa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Tölgy szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2 m331 000Ft–3m344 500Ft

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg

38
12

86

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

38
12
72

Lipolite
műtét

Előtte Utána

3
82

8
83

TeTő-Zsindely
sZaküZleT

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!

38
12
27
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Sok zenésztársához hason-
lóan Lajkó Félix is koncertekkel 
ünnepelte 40. születésnapját. 
Először a Lajkó Félix-maraton 
koncertjeivel, majd ezek meg-
koronázásaként a MÜPA-ban 
két nap alatt 3 részben mutatta 
be addigi életművét.

Ami káprázatosan szerte-
ágazó, hiszen vérbeli crossover 
zenész: mindazon hagyomá-
nyokból merít, amelyek kis-
korától befolyásolták zenei 
fejlődését: klasszikus zene, 
jazz, blues és természetesen a 
népzene. Nemcsak hegedűvir-
tuóz, hanem cimbalmos is: első 
tanára a falu postása volt, Mező 
című citeralemeze a WMCE vi-
lágzenei toplistájának 1. he-
lyén is szerepelt.

Emellett filmzenéket ír, 
Mundruczó Kornél Delta című 
filmjének főszereplője és zene-
szerzője is.

Autentikus népzenét saját be-
vallása szerint soha nem játszott, 
mégis, a népzene áthatja egész 
eddigi életművét. „Szerintem 
pont az a csodálatos a népzené-
ben, hogy sok mindent megen-
ged és nagyon hálás anyag.”

Most jöttem… című lemeze 
a születésnapi koncertek egyi-
kének felvétele, címe a Most 
jöttem Gyuláról című mezőségi 
dalra utal. A zenésztársak Porte-
leki László, a Muzsikás hegedűse, 
Brasnyó Antal brácsás és Szabó 
Csobán Gergő, akinek kápráza-
tos játéka a bőgőt szinte szóló-
hangszerré emeli. Érdekesség, 

hogy nem egy, de három énekes 
is közreműködik: Palya Bea és 
két Páva-felfedezett: Csizmadia 
Anna és Tintér Gabriella. Három 
különböző, jellegzetes hang, a 
szólórészek után a szólamok ve-
télkedése, majd egybeolvadása, 
hozzá a zenekar, mindez egy 
koncertfelvétel spontaneitásá-
val olyan élmény, ami kedvet 
csinál egy élő koncert meghall-
gatásához is. 

A Most jöttem… több más 
lemezzel együtt megtalálható 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei könyvtárában.

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

ZENE

Lajkó Félix: Most jöttem…

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

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!

1. díj Bécsi utazás 1 fő részére a Domi Tours Utazási Iroda 
felajánlásából 2016. december 10-én. 
2. díj Kidz labs ajándékcsomag
3. díj 3D puzzle 
Különdíjak a Tudás Könyvkuckó felajánlásából
„Tankönyv, nyelvkönyv, szépirodalom egész évben” 

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

Egy évvel ezelőtt adták át 
rendeltetésének az érdi 220
as számú Szakmunkásképző 
Intézet modern, impozáns, 
10 tantermes épületét.

Az új épületben kabinet
szerűen folyik az oktatás, 
olyan körülmények között, 
melyre korábban, a régi ura
dalmi épületben az egész ta
nári kar szinte türelmetlenül 
várt.

1969ben a régi épületben 
660 tanulót oktattak, mosto
ha körülmények között. Az új 
iskola falai között jelenleg 
330 fiatal tanul, a mai köve
telményeknek megfelelő kör
nyezetben.

Pálffy György megbízott 
i g a zg atóhelyet tes  és 
Vlkovszki József, a szakok
tatás vezetője elmondták, 
hogy az új iskola építéséhez 
a Dunamenti Hőerőmű Válla
lat és a Dunai Kőolajipari 
Vállalat egyegy millió fo
rinttal, a Pest megyei Tanács 
2 millióval járult hozzá. A 
többi költséget a Munkaügyi 
Minisztérium fedezte.

– A két vállalattal koráb
ban is jó kapcsolatban vol
tunk – mondta Pálffy György. 
– A régi, elavult épületben 
sok karbantartási és javítási 
munkára volt szükség. Segí
tettek társadalmi munkával 
és ezenkívül szemléltető 
eszközöket is gyakran kap
tunk.

Együttműködési szerző
dést a Metallochemia Válla
lattal kötött az iskola, egy 
évvel ezelőtt. A szerződés

ben a Metallo chemia vállalta 
az autószerelő intézeti szak
munkástanulók alapképzé
sét, ami egy évig tart, és a 
többi között a tanterem éven
kénti festését. Az idén nem 
került sor festésre, hiszen az 
épület új. A vállalat azonban 
jelentős összeget költött ok
tatási eszközök vásárlására. 
Vettek például írásvetítőt, 
projektort, diavetítőt és fali
táblákat. Az oktatót az iskola 
adja, de a 15 autószerelőta
nuló oktatását segíti egy vál
lalati ember is, aki megte
remti az anyagi feltételeket 
és részt vesz a tanítással 
kapcsolatos szervezési tevé
kenységben.

– A két másik vállalattal 
még nem kötöttünk szerző
dést – vette át a szót 
Vlkovszki József. – Termé
szetesen ezektől is jelentős 
segítséget kapunk. A jövőben 
erősítjük kapcsolatunkat a 
Diósdi Csapágygyárral is.

Mind a három vállalat az 
iskola környékén található. 
Nyilvánvaló, hogy az iskolá
val kialakítandó jó kapcsolat 
nagyon is érdekükben áll, 
tekintve a jelenleg még léte
ző, gondot okozó szakmun
kásutánpótlási nehézsége
ket.

Az iskola azonban nem
csak úgy segíti az utánpótlá
si nehézségek leküzdését – a 
patronáló vállalatoknál –, 
hogy elsősorban oda orien
tálja végzős növendékeit, ha
nem más formában is. Erről 
Pálffy György beszélt: 

– Aktívan bekapcsolód
tunk a vállalatoknál indított 
szakmunkásképzésbe is, 
melyeket a betanított, illetve 
az általános iskolával ren
delkező üzemi dolgozók ré
szére szerveznek. A Metallo
chemia Vállalatnál géplaka
tos szakmunkásképző tanfo
lyamokon oktatunk, és húsz 
felnőtt dolgozó tett eredmé
nyes vizsgát. Most ugyanen
nél a vállalatnál kohász 
szakmunkásképző tanfo
lyam indul – a mi tanáraink 
vezetésével.

A Diósdi Csapágygyárban 
géplakatosképző tanfolya
mon tanítottak a tanárok, a 
DHVnál most indul hasonló 
tanfolyam – 25 jelentkezővel. 
A DKVnál egy hegesztő be
tanított munkás tanfolyamot 
vezettek. Jelenleg a gyáriak 
ennek a tanfolyamnak a má
sodik részét szervezik. 
Amennyiben az érintett dol
gozók ezt is elvégzik, akkor 
hegesztő szakmunkásbizo
nyítványt kapnak. A Volán 
érdi egységének felkérésére 
– bent az intézetben – most 
készítik elő azokat a gépko
csivezetőket, akik részt 
vesznek a szeptemberben in
duló gépjárművezetés és 
karbantartó szakmunkás
képző tanfolyamon. Az elő
készítőn ötven gépkocsiveze
tő vesz részt.

A vállalatoknál most szer
vezik a szakmunkások to
vábbképzését. A 220as szá
mú Szakmunkásképző Inté
zet tanárai ebbe az oktatás

ba is bekapcsolódnak. Az in
tézeten belül 2 és 3 éves 
szakközépiskolai osztályo
kat indítanak – esti tagoza
ton. Elsősorban azért indít
ják, hogy a végzős dolgozók 
továbbképezhessék magu
kat – így a technikusi okleve
let is megszerezhetik.

– Mindent megteszünk an
nak érdekében – mondta a 
szakoktatás vezetője –, hogy 
a felnőtt dolgozók közül is 
minél többen megszerezhes
sék a szakmunkásbizonyít
ványt és továbbképezhessék 
magukat.

– Jól ismerjük a gyári igé
nyeket, tudjuk, nagy szükség 
van a szakmunkásokra, de 
magasabb szakképzettségű 
dolgozókra is, hiszen jelen
tős a technikaiműszaki elő
rehaladás mindenütt. Ipa
runk fejlődése egyre több jól 
képzett szakembert követel.

– A jövőben az intézet, az 
üzemekkel együtt – folytatta 
Pálffy György – még többet 
tesz majd azért, hogy megnő
jön tanulóinak létszáma.  – 
Véleményem szerint több pá
lyaválasztási tanácsadó elő
adást kell tartanunk, és job
ban kell megszervezni az 
üzemlátogatásokat.

Olyan felvilágosító tevé
kenységet kell folytatni, hogy 
a gyerekek és a szülők job
ban meggyőződjenek róla: 
érdemes élethivatásul vá
lasztani egyegy szakmun
káspályát, hiszen adva van a 
lehetőség a továbbképzésre 
és egyre jobb, korszerűbb kö
rülmények között dolgoznak 
az üzemekben, gyárakban. 
Ugyanakkor figyelembe kell 
venni a munkásosztályunk 
reáljövedelmének állandó 
növekedését is.

Már említettük, hogy a 
jelenlegi intézeti létszám 
330 fő, de olyanok a körül
mények, hogy akár 600 ta
nuló oktatására is vállal
kozhatnak. Az intézet, az 
üzemek és az általános is
kolák jobb együttműködé
sére van szükség ahhoz, 
hogy a következő tanévben 
jelentősen növekedjen az 
intézeti tanulók létszáma.

A látogatás végén meg
kérdeztük, jelenleg mire 
van szükség az intézetnek, 
a jövőben mivel járulnak 
hozzá az Egy üzem – egy 
iskola mozgalom továbbfej
lesztéséhez?

Szükségünk van például 
több olyan vitrinre, amelye
ket a folyosókon helyeznek 
el. Mindegyikbe egyegy 
gépalkatrészt tesznek. 
Kézi és kosárlabdapályát 
szeretnénk építeni, ehhez 
szükségünk van salakra, 
kapukra, fuvarokra. A tor
nateremben még nincsenek 
lefedve a radiátorok, így 
balesetet okozhatnak, a 
bordásfalak felszerelése is 
igen aktuális feladat. Par
kosítani kellene az intézet 
előtti szabad területet, de 
ez termőföldet kíván.

Fő cél, hogy tovább mé
lyítsék az intézet pártalap
szervezete, KISZszerve
zete és az üzemek párt és 
KISZszervezetei közötti 
kapcsolatot közös összejö
vetelek, tapasztalatcserék 
megszervezésével. Nyi l
vánvaló, hogy – amennyi
ben ez sikerül –, akkor az 
említett igényeket, gondo
kat g yorsabban oldják 
meg.

Pest Megyei Hírlap, 
1974. augusztus 29.

Urbán László – Sajtótükör

Egy üzem – egy iskola
Fotó: DuDás szAbolcs (Forrás: lAJkoFelix.hu)

3 kiváló német minőségű laminált padló, megfizethető áron!

www.hubertparketta.hu

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

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

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

Az ön kódja:

HUB071ÉLA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

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

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

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

3.771 Ft/m2

3.501 Ft/m2

2.870 Ft/m2

3.890 Ft/m2

3.190 Ft/m2

4.190 Ft/m2

JJJoy Savona tölgy laminált padló 8 mm
tttermékkód: 35513 / Kopásállóság: AC4/32
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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.

12 13| 2016. július 27. |    program műsor   | 2016. július 27. |

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10től 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 10től 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

Szerda: szünnap
Csütörtökpéntek: 10től 17 órá
ig
Szombat: 8tól 13 óráig

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

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

JÓSZOMSZÉDSÁG 
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12től 17 óráig
2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143

Email: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A Galéria vasárnap és hétfő ki
vételével nyitva 10–18 óráig

AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 16. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Rock You Jótékonysági koncert az 

Érdi Civil Állatmentők javára
21:30  Monda és valóság határán 10/3. 

rész Érdi helytörténeti ismeretter-
jesztő sorozat

22:00  Globo Világjáró 32. rész
22:30  Világjáró Esték – Tasmánia 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

23:05  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 2., KEDD
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 17. rész 

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

sorozat Váczi Eszter Quintet, 2012
21:30  Vámos Miklós beszélgetős 

műsora 11. rész Kukorelly Endre
22:30  Újévi Hangversen a Szepes Gyula 

Művelődési Központban 3. rész
23:00  Tea két személyre 69. rész
23:30  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 3., SZERDA
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 18. rész 

válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Sárkány düh színes, amerikai akció-
film, R: Bryan Michael Stoller, 1996 

22:00  Bibliai Szabadegyetem 90/4. rész
23:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 4., CSÜTÖRTÖK
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 19. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Szabadulás nélkül 

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

21:00  Chaplin szereti a zenét – jazz 
sorozat 
Budapest Acoustics Band, 2012

22:00  Sztárportré 56. rész
22:30  Globo Világjáró 30. rész
23:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 5., PÉNTEK
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 20. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Megigézve színes, angol-új-zélandi-

ausztrál filmdráma, 
R: Michael Langklin, 1986

22:10  Tea két személyre 70. rész ism.
22:40  Genersichek nyomában 

dokumentumfilm
23:10  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 6., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 33. rész
20:00  Tea két személyre 70. rész
20:30  Sárkány düh színes, amerikai akció-

film, R: Bryan Michael Stoller, 1996 
22:00  Világjáró Esték – Tasmánia 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 3. rész

22:35  Monda és valóság határán 10/3. 
rész Érdi helytörténeti ismeretter-
jesztő sorozat

23:05  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 7., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 70. rész ism.
20:00  Sztárportré 57. rész
20:30  Megigézve színes, angol-új-zélandi-

ausztrál filmdráma, 
R: Michael Langklin, 1986

22:10  Genersichek nyomában 
dokumentumfilm

22:35  Monda és valóság határán 10/3. 
rész Érdi helytörténeti ismeretter-
jesztő sorozat

23:00  Szabadulás nélkül 
előadássorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/1. rész

23:30  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.

Gyermeknevelés
Könyvválogatás szülőknek és 
pedagógusoknak

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfőkedd: 10től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtökpéntek: 10től 18 órá
ig
Szombat: 8tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfőkedd: 10től 18 óráig

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!

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

2016
ÉRDI FIATAL ALKOTÓK 

KIÁLLÍTÁSA

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

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

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

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

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

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

2016. NOVEMBER 20., vasárnap 15 óra

LépjüNk OLajRa
Zenés vígjáték két felvonásban

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

2016. SZEpTEMBER 25., vasárnap 15 óra

NEjEM a NETEN
Vígjáték két felvonásban

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

2016. OkTÓBER 16., vasárnap 15 óra

CSiki-CSuki
Vígjáték két felvonásban

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

az időpont- és műsorváltozás jogát fenntartjuk!

ŐSZi SZÍNHÁZi BéRLET 2016
SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

37
56

02
38

12
80

FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
Programjaink:
08.03.: Budafoki barlanglakások
08.04.: Sziklatemplom és a Pálos rend, Gellért-hegy és környéke
08.07.: Barokk Királynapok Gödöllőn
08.08.: Lépés patakról patakra – Cuha-völgyi kirándulás
08.10.: Bűnügyi történetek – Látogatás a Rendőrmúzeumba
08.11.: Bolygók és csillagok – Csillagvizsgáló

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!

Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 

Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

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

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

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

PÁlYÁZaTI FElHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Közalkalmazottak 

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

PáLyáZAtot hIRDEt
Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

a közalkalmazotti 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: határo-
zatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Vö-
rösmarty utca 31.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges 
feladatok: a szociális és 
mentálhigiénés problé-
mákkal küzdő egyének, 
családok és közösségi cso-
portok segítése a társadal-
mi integráció érdekében. 
A szociális biztonság meg-
teremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgálta-
tásokról, valamint azok 
igénybevételének formái-
ról megfelelő tájékoztatás 
biztosítása.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, felsőfokú szo-
ciális alapvégzettség, 
okleveles pszichológus, 
pszi cho pe da gó gus, men-
tálhigiénés szakember, 
felekezeti szociális mun-
kás, viselkedéselemző, ok-
leveles szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus, 
családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kogni-
tív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanács-
adó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, peda-
gógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, 
teológus, hittanár, hittan-
tanár;
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:

• szakmai önéletrajz, moti-
vációs levél,
• iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. 
augusztus 9. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Demjén 
Szilvia nyújt, a 06/23-520-
362-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázat-
nak a Szociális Gondozó 
Központ Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/693/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
családsegítő;
• elektronikus úton Dem-
jén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen: Demjén 
Szilvia, Pest megye, 2030 
Érd, Emma 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munka-
kör betöltése kizárólag a 
megjelölt szakirányú főis-
kolai vagy egyetemi diplo-
mával lehetséges. Az érvé-
nyes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat 
áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul ke-
rültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek 
megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. augusz-
tus 11.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, 
Rómer Flóris tér 1.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: a gyermek érde-
keit védő speciális szociális 
szolgáltatás, amely a szoci-
ális munka módszereinek 
és eszközeinek felhaszná-
lásával segíti a gyermek, 
testi és lelki egészségének, 
családban történő nevel-
kedésének elősegítését. A 
szociális biztonság meg-
teremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgálta-
tásokról, valamint azok 
igénybevételének formáiról 
megfelelő tájékoztatás biz-
tosítása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, felsőfokú szociális 
alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszi cho pe-
da gó gus, mentálhigiénés 
szakember, gyermekvédel-
mi pszicho-patrónus, vi-
selkedéselemző, okleveles 
szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, szocioló-
gus, családterápiás kon-
zultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterá-
piás konzultáns, gyermek- 
és ifjúságvédelmi tanács-
adó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, peda-
gógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, 
teológus, hittanár, hittanta-
nár;
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• szakmai önéletrajz, moti-
vációs levél,
• iskolai végzettséget igazo-
ló bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez.
a munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusz-
tus 9. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további in-
formációt Demjén Szilvia 
nyújt, a 06/23-520-362-es 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Köz-
pont Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/694/2016, 
valamint a munkakör meg-
nevezését: esetmenedzser;
• elektronikus úton Dem-
jén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen: Demjén Szil-
via, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával 
lehetséges. Az érvényes pá-
lyázatot benyújtó jelentke-
zők személyes meghallga-
táson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. augusz-
tus 11.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: az ellátottak 
testi-lelki jólétének biztosítása. 
Az egészségügyi team tagja-
ként a szakfeladatok koordiná-
lásával részt vesz a preventív, 
egészségmegőrzési, egészség-
fejlesztési folyamatokban. A 
szakma irányelveinek megfe-
lelően tevékenykedik. Segíti a 
gyógyító-megelőző tevékeny-
ség hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, álta-
lános ápolói, általános asszisz-

tensi vagy OKJ szociális gondo-
zói végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 9. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Demjén 
Szilvia nyújt, a 06/23-520-362-es 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/692/2016, 
valamint a munkakör megneve-
zését: ápoló;
• elektronikus úton Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;
• személyesen: Demjén Szilvia, 
Pest megye, 2030 Érd, Emma 
utca 7.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel tölthető be. Az 
érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pá-
lyázó a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 11.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Időseket Ellátó Központ

ápoló 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

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

Fácán köz, lakótelep

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

Köszönjük a segítségét!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Péntek

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: rendszer-
gazdai feladatok ellátása az intéz-
ményben.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény 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 számítástechnikai 
programozó OKJ-s végzettség, 
vagy rendszergazda felsőfokú 
OKJ-s végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• nem áll foglalkozástól való eltil-
tás hatálya alatt.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,
• annak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól való eltiltás alatt,

• iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata,
• szakmai önéletrajz.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a pályázat elbírá-
lását követően azonnal.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. július 28. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné 
Bernyó Piroska nyújt, a 06/23-
365-140-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pin-
térné Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. július 29.

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 e-mail címen ke-
resztül.
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.

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, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges 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 nyelvtu-
dás.

a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok,
• nyilatkozat, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,
• felvétel esetén erkölcsi bizo-
nyítvány, egészségügyi kis-
könyv.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör leg-
korábban 2016. augusztus 15. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 5. 
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Vargáné 
Magyar 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

PÁ LYÁ Z ATOT  H I R D E T
óvodai dajka 

munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
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: felső és 
gimnáziumi tagozaton mate-
matika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, matematika szak-
irány,
• büntetlen előélet.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél,
• erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok 
másolata.
a munkakör betölthetőségé-

nek időpontja: 2016. augusz-
tus 22.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 
11. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gató nyújt, a 06/23-365-140-es 
telefonszámon.
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. augusztus 12.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: gimná-
ziumi tagozaton német nyelv 
oktatása az Érdi Tankerületen 
belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• német-bármely szakos tanári 
végzettség,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 

legkorábban 2016. szeptember 
1. napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 22. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gató nyújt, a 06/23-365-140-es 
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.

Mi a szürrealizmus, med
dig szárad az olajfesték a 
vásznon és hogyan kell az 
absztrakt képeket szemlélni 
és befogadni? Többek között 
ezekre a kérdésekre is vá
laszt kaptak azok a kíváncsi 
nebulók, akik a múlt csütör
tökön meglátogatták az érdi 
kolóniában alkotó művésze
ket.

A Szociális Gondozó Köz
pont Parkoló programjában 
vakációzó diákok az idén is 
látogatást tettek az Érdi Mű
vésztelepen. A múlt csütörtö
kön Kéri Mihály művészeti 
vezető irányítása mellett, 
mintegy húsz kíváncsi nebu
ló szemlélődött a Bolyai isko
lában alkotó művészek al
kalmi műtermeiben.

Wrobel Péter műhelyében 
leginkább a különleges, szin
te játékszernek tűnő, minia
tűr alkotások vonták maguk
ra az apróságok figyelmét. 
Szerzőjük kiemelte: roppant 
fontos, hogy bármilyen szak
mát válasszon is az ember, a 
gyermeki játékosságot fel
nőtt korban is meg kell őriz

nie, mert csak így lesz képes 
újat, különlegeset alkotni. 
Rengeteg szépség és csoda 
vár ránk a nagyvilágban, 
amelyek nemcsak felfedezés
re, hanem továbbgondolásra 
is érdemesek – mondta 
Wrobel Péter, majd elárulta, 
vele gyakran előfordul, hogy 
papírt és ceruzát kap elő, 
hogy feljegyezze, leskiccelje 
a hirtelen jött ötleteket, 
ugyanis az alkotás lényege: 
olyat kitalálni, ami még nem 
volt!

Hudák Maja alkalmi mű
termében a szürrealizmus 
mibenlétével ismerkedtek a 
gyerekek. Ebben a művész 
elkészült és folyamatban 
lévő alkotásai voltak a segít
ségükre. Az is kiderült, hogy 
az olajfesték száradása oly
kor egy napig is eltart.

Csetneki József pedig ruti
nos pedagógusként fogadta a 
műtermébe látogató apróné
pet, hisz – mint kiderült – Sá
rospatakon egy művészeti 
iskolában hasonló korúak
nak tanít képzőművészetet 
és grafikát. Elmagyarázta, 

hogyan kell az absztrakt al
kotásokat szemlélni. Azzal 
kezdte, hogy két gyakori kér
dést semmiképpen se tegye
nek fel: mit ábrázol a kép 
vagy hogy vajon mire gondolt 
az alkotó, amikor a művet 
festette? Ezeket azért sem 
érdemes megkérdezni, mert 
nincs rájuk jó válasz. Az 
absztrakt képeket inkább 
olyan aspektusból kell meg
közelíteni, mint a zenét. Ha 
muzsikát hallgatunk, tudjuk, 
több hangszer szól együtt, s 
mindegyiknek megvan a 
maga dinamikája: halkabb 

vagy hangosabb, magasabb 
vagy mélyebb a hangja és 
néha kivehető, máskor elve
gyül a többivel. Olykor csak 
egykét hangszer szólal meg, 
máskor az összes egyszerre. 
Zenehallgatás közben sem 
arra gondolunk, hogy egy
egy hang mire hasonlít ép
pen, hanem a zene összhatá
sára figyelünk, élvezzük a 
dallamát, ritmusát, hangzá
sát. Az absztrakt képeken 
sem azt kell keresni, hogy 
vane benne arc vagy egyéb 
figura elrejtve, hanem in
kább kíséreljük meg úgy 

szemlélni az alkotást, hogy 
meglássuk a vonalaknak, a 
színeknek, a kompozíciónak 
az együttállását és hatását. 
Hagyjuk, hogy a kép ugyan
úgy hasson ránk, mint a 
zene! – magyarázta a nebu
lóknak Csetneki József.

Egyik műteremből a má
sikba tartva, a programban 
részt vevő Evelin kérdésünk
re elmondta: nagyon tetszik 
neki a művésztelepi látoga
tás. Sok szép képet látott, de 
arra is érdemes volt odafi
gyelni, amit a művészek me
séltek.  n BÁlINT EdIT

Kis absztrakt képhatározó

Diákok parkoltak a Művésztelepre

Az absztrakt képeket olyan aspektusból kell megközelíteni, mint a zenét

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PáLyáZAtot hIRDEt
matematika-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PáLyáZAtot hIRDEt
német-bármely szakos középiskolai tanár 

munkakör betöltésére.
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Andorkó Viola, a Kőrösi Iskola tanítónője már 
huszonnyolc éve szervez nyári hittantábort az 
apróságoknak. Az ideit a múlt héten tartották a 
Fürdő utcai kempingben, Érdligeten. Korábban, 
több mint húsz éven át a Balatonhoz jártak le a 
gyerekekkel, de öt éve helyben tartják meg a Kál-
vin téri református gyülekezet vakációs táborát.

„Életrevaló tábor” – így 
nevezték el, mert a pedagó
gusnak a gyermekek oktatá
sa és nevelése mellett Isten 
igéje is a szívügye. Márpe
dig Jézus azt mondta: „Men
jetek és tegyetek tanítvá
nyokká mindenkit” – idézte 
Andorkó Viola a bibliai mon
datot. – Alapvetően az a cél
juk, hogy ne csak a gyüleke
zeti tagok csemetéi érkezze
nek ezekre a napközbeni 
foglalkozásokra, hanem so
kan mások is, mert az a vá
gyuk, hogy Isten szereteté
vel azokat a nebulókat is 
megszólítsuk, akik év köz
ben nem járnak hittanórára. 
Így a korábbi évekhez ha
sonlóan a város több iskolá
jából jöttek a gyerekek, kö

zülük sokan nem tartoznak 
a gyülekezethez. 

Minden évben gazdag prog
ramot állítanak össze és már 
februárban elkezdenek imád
kozni a tábor sikeréért. 
A  gyülekezeti tagok pedig 
nemcsak imával, hanem lehe
tőségeikhez mérten anyagi
akkal is támogatják az apró
ságok részvételét. Sokan na
ponta hoztak finom sütemé
nyeket, rengeteg gyümölccsel 
és zöldséggel látták el a gye
rekeket – tudtuk meg a tábor
vezetőtől, aki az idei prog
ramról is beszámolt. 

A délelőtti bibliaórákon 
Máté evangéliumát tanulmá
nyozták a gyerekekkel, per
sze csak olyan mélységekig, 
amennyit az apróságok képe

sek befogadni, megérteni. 
Mindehhez egyházi énekek 
és közösségformáló játékok is 
társultak, amelyek nyomaté
kosították Isten igéjét. A szín
játszással pedig nemcsak job
ban rögzültek a fontos részek, 
hanem egy kis táborzáró kö
zös műsor is összeállt belőle.

A napok többi részében pe
dig kreatív kézműves foglal
kozás, rengeteg sport és lab
dajáték, úszás és fürdőzés is 
várt a gyerekekre. Andorkó 
Viola hangsúlyozta: az erköl
csi nevelésen túl nagy hang
súlyt fektetnek a hagyomá
nyok megismertetésére is. 
Idén régi népi játékokat is ki
próbálhattak, közösen da
gasztottak és sütöttek lán
gost, majd megcsodálták 
Tamaskáné Jakab Margit 
szövőműhelyét és szépséges 
szőtteseit. 

Kérdésünkre a táborozó 
apróságok alig győzték sorol
ni, kinek mi tetszett legjob
ban, milyen élményekkel gaz
dagodtak. Mátra Emma a 
papírból és fonalból készített 
sündisznóknak örült legjob
ban, meg annak, hogy sokat 

játszottak együtt. Földi Re
beka a népi játékokat tartotta 
legizgalmasabbnak. Lehetett 
gólyalábazni, volt célbadobós 
játék is babzsákokkal, sőt 
még „lábtyűt” is sikerült ké
szítenie. Nagy Adriána Lau
ra boldogan újságolta, hogy 
úszógumival már egyedül is 
be mert menni a medencébe 
és nagyokat hancúroztak a 
vízben a barátnőjével. Varga 
Bercelnek kifejezetten tet
szett a tábori élet, főleg a kéz
műves asztaloknál töltött el 
sok időt. Repülőket és hernyó

kat készített, de a népi játé
kok is nagyon izgalmasak 
voltak számára.

– Naponta voltak biblia
órák, de az is jó volt, hogy min
den étkezés előtt imával ad
tunk hálát az ételért. A kéz
műves foglalkozásokon pedig 
mindennap valami újat tanul
tuk és sokféle tárgyat készí
tettünk – mesélte lelkesen a 
hétéves Katona Orsolya, aki 
először vett részt a Kálvin téri 
református gyülekezet idei 
napközis táborában.

n ÁBRaHÁM E.

Az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem társadalomföldrajzi tan
székének diákjai terepgyakorlaton 
vehettek részt az elmúlt két hétben 
az érdi intézményben. Ezalatt a 
hallgatók megismerhették a múze
um földrajztudományi értékeit, mi
közben segítettek az ott található 
hagyatékok feldolgozásában. 

A program kezdeményezője, 
Lendvai Timár Edit lapunknak el
mondta, hogy 2015ben kezdődött 
az együttműködés az ELTE és a Ma
gyar Földrajzi Múzeum között, ám a 
partnerség igazán erre az eszten
dőre forrta ki magát, hiszen idén 
már nyolc egyetemista vett részt a 
terepgyakorlaton, amely mindkét 
fél számára jelentős előnyökkel járt. 

A diákok feltérképezhették a mú
zeum minden szegletét; a kiállításo
kon keresztül megismerhették a 
múzeum földrajztudománytörténeti 
értékeit, amire rá is csodálkoztak, 
mert nem tudták korábban, hogy 
mit őriz az intézményünk – mondta 
lapunknak Lendvai Timár Edit.

Kezükbe vehettek és megismer
hettek eredeti földrajztudósoktól 
származó tárgyakat és dokumentu
mokat. Olyan emberek emlékeit, 
akikről korábban csak az iskola
padban hallottak, akiknek a mun
kásságukból vizsgáztak. Most 
mindez megelevenedett számukra, 
ami igen hasznos a későbbi tanul
mányaikat illetően – magyarázta 
Lendvai Timár Edit.

A Magyar Földrajzi Múzeum is 
nyer a terepgyakorlattal, hiszen a 
fiatalok a nyilvántartásban segítet
tek. Több ezer tételből álló hagyaté
ki dokumentumot néztek át, és az 
azokban szereplő forrásanyagokat 
vitték fel a számítógépes adatbázis
ba. Lendvai Timár Edit elmondta, 
hogy a diákok munkája azért volt 
rendkívül hasznos, mert munkáju
kat szakértő szemmel tudták elvé
gezni, hiszen az adott életműveket 
már ismerték tanulmányaikból. Így 
az általuk elkészített listákat a mú
zeum a későbbiekben a lehető leg
jobban fel tudja használni. 

A főként másodéves hallgatókból 
álló csoportok Bulla Béla és 
Cholnoky Jenő földrajztudósok ha
gyatékait dolgozták fel. Az utolsó 
feljegyzést, papírt és fényképet is 
listába szedték. Mendöl Tibor föld
rajztudós, geográfus baltikumi 
1924es expedíciójának hagyatékát 
dolgozták fel, de besegítettek a tér
képtudományi gyűjtemény feldolgo
zásában is – mutatott rá a terepgya
korlat vezetője. 

Lendvai Timár Edit hozzátette, 
hogy a terepgyakorlaton készült lis
tákat szeretnék publikálni a Föld
rajzi Múzeumi Tanulmányok (a Ma
gyar Földrajzi Múzeum saját idő
szaki kiadványa – a szerk.) követke
ző számában, amivel elősegítik az 
intézményhez forduló kutatók mun
káját, akik a nyilvántartások alap
ján azonnal láthatják, hogy melyek 
azok a forrásértékű anyagok, ame
lyek elérhetőek az érdi múzeumban. 

A diákoktól származó visszajel
zések és kiállításkritikák számunk
ra is fontosak, hiszen a fiatalos 
szemlélet az innovatív látásmód a 
későbbiekben a kiállításainkban is 
megjelenhetnek – zárta szavait 
Lendvai Timár Edit.

Sárdi Gyula az ELTE földrajz 
szakos másodéves hallgatója terü
let és településfejlesztő szakirá
nyon.  A fiatalember az Érdi Újság 
kérdésre elmondta, hogy azért je
lentkezett a terepgyakorlatra, mert 
fontos számára, hogy meglássa az 
embert a tudomány mögött, s ezzel a 
munkával megismerhette az akkori 
kor sajátosságait. – Lassan azt 
mondhatom, hogy jobban ismerem 
az akkori földrajzprofesszorok csa
ládfáját, mint a sajátomat. Azért 
volt jó ez a munka, mert olyan dol
gokkal ismerkedhettünk meg, amit 
az iskolában nem tanultunk. Itt a 
gyakorlati tudást sajátíthattunk el, 
ami sokszor fontosabb, mint az el
mélet – magyarázta Sárdi Gyula. 

A múzeum és az ELTE közötti 
együttműködés ősszel folytatódik 
egy speciálkollégium formájában, il
letve jövő nyáron ismét várják a hall
gatókat terepgyakorlatra. n NYH

Kéthetente csütörtökön a Kötelék 
– Érd térségi Közösség a Családo
kért szervezet egy kellemes együtt
létre invitálja a babákat és szüleiket 
a ligeti játszótérre. Olyan kismamá
kat és kispapákat várnak, akik szí
vesen együtt töltenek egy kis időt 
hasonló élethelyzetben lévőkkel. 

Múlt csütörtökön a tikkasztó me
leg ellenére egy kellemes árnyékos 
részen gyűltek össze a babák és az 
anyukák. Nehéz lenne őket nem fel
ismerni, mindnyájan kisbabákkal, 
babakocsikkal érkeztek, s izgatot
tan duruzsoltak egymással. Bizony 
nem könnyű a friss édesanyáknak, 
hisz számtalan kérdés, kétség merül 
fel bennük az első hónapokban, ami
re az internetről és a könyvekből 
sem mindig érkezik megfelelő vá
lasz. Sokszor többet ér, ha olyasvala
kivel beszélhetik meg kérdéseiket, 
akik jártak már hasonló cipőben 
vagy éppen ugyanazt élik. 

– Ilyenkor nyáron, amikor szüne
telnek a klubok és a rendelőben sincs 
szülésfelkészítőnk, ezt a lehetőséget 
tudjuk nyújtani az érintetteknek, 
hogy egy kötetlen, vidám hangulatú 
délelőttöt együtt töltünk. Ilyenkor 
ugyanúgy lehet tanácsokat kérni, ta
pasztalatokat cserélni, mint évköz
ben az egyéb programjainkon – 
mondta Csörgő Andrea per ina tá lis 
szaktanácsadó.

A legfontosabb kérdések ilyenkor, 
hogy az anyatej mellé érdemese vi
zet adni, ha nem szeretnénk, hogy a 
baba kiszáradjon? Mit kezdjünk a 
nyári kiütésekkel és az alvászava
rokkal? Mikor menjünk sétálni és 
hogy mit adjunk a babára a nagy me
legben? – folytatta a szakember. 

A csecsemők testének közel há
romnegyede víz. Emellett folyadék
háztartásuk még meglehetősen labi
lis, ezért nagyobb veszteség mellett 
kisebb mennyiségek raktározására 
képesek. Bár egy baba a felnőttnél 
kevesebbet izzad, és a légzéssel tá
vozó hő is csekélyebb, a szapora lég

zés és a testtömegéhez viszonyított 
nagyobb testfelület miatt könnyeb
ben kiszárad. Éppen ezért minél ki
sebb a baba, annál jobban figyelni 
kell a megfelelő folyadékbevitelre, 
különösen kánikula idején. A  csak 
anyatejes babákat a nagy hőségben 
sem kell külön itatni. Az anyatej 
most is bőven elég lesz nekik, a szük

séges folyadékmennyiséget most is 
biztosítani fogja. A nagy melegben 
nyugodtan térjünk el a megszokott, 
például háromórás szoptatási rend
től, mert a gyakoribb szoptatás so
rán a szopás elején termelődő, maga
sabb víztartalmú anyatej inkább a 
szomjoltást, mintsem a jóllakást 
szolgálja – magyarázta Csörgő And
rea.

Kiemelte azt is, hogy a nagy hőség 
idején a felnőttekhez hasonlóan a 
babák étvágya is visszafogottabb. A 
már hozzátáplált anyatejes babák a 
kánikula idejére visszaszokhatnak 
az anyatejre, vagy legalábbis főként 
csak szopizni szeretnének.

Érdemes minél több lédús ételt 
adni a babának. 6–7 hónapos kor kö
rül kezdjük el megismertetni őt az 
első gyümölcsökkel, zöldségekkel, 
amelyek ilyenkor nyáron széles vá
lasztékban megtalálhatók. Elkészí
tésük igen könnyű, főzve, pürésítve 
kínáljuk őket a picinek. Először ka
nálnyi mennyiségben, majd fokoza
tosan haladva egészen a 150–200 
milliliternyi mennyiségig – magya
rázta a szakember. n BNYH

Gólyalábazás, színjátszás és lábtyűkészítés

Református hittantábor az érdligeti kempingben

Az Életrevaló táborban komoly barátságok szövődtek 

ELTE-s diákok terepgyakorlata 
a Magyar Földrajzi Múzeumban

Bulla Béla hagyatékait is feldolgozták

Babás piknik az 
érdligeti játszótéren

A III. Érd Szépe választás döntőse, Kerepesi Réka (a képen jobbról az 5.) bekerült a 
Miss Balaton szépségverseny legszebbjei közé. A verseny döntője augusztus 6-án 
lesz Balatonfüreden – tájékoztattak az Érd Szépe választás szervezői

Réka ismét a legszebbek között

A diákok szakértő szemmel tudták elvé-
gezni munkájukat

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára 2016. július 27-től
augusztus 12-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van vala-
milyen mértékű halláscsökkenése, és
ez a szám folyamatosan növekszik.

A fokozatosan romló hallás az érintet-
teknek sokszor alig tűnik fel, sőt idővel
megszokottá is válhat ez az állapot. Aki
rosszul hall, hajlamos lehet akár a kör-
nyezetét is hibáztatni: sutyorognak, nem
beszélnek érthetően, hadarnak. Az ebből
eredő konfliktusok, sértettség, amegnem
értettség akár a hozzátartozóktól való
elfordulásig fajulhat.

Felgyorsult világunkban a megnöve-
kedett járműforgalom következtében az
autóvezetés és a gyalogosként való köz-
lekedés egyaránt maximális odafigye-
lést igényel. Hogy megelőzzük a balese-
teket az utakon, pontosan kell hallanunk,
milyen irányból jönnekaz autók, a buszok,
a kerékpárosok vagy éppen a gyalogosok.
Ahhoz,hogyahang irányátmeg tudjunkál-
lapítani,működnie kell az úgynevezett
térbeli hallásunknak. Ennek alapvető
feltétele pedig az, hogymindkét fülünkkel
tökéletesen jól halljunk. Ebből következik,
hogyszámoskisebb-nagyobbbalesetetel

lehetne kerülni, ha a hallásproblémá-
kat időbenkezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen környezetből
érkező visszajelzések hatékonyan ráirá-
nyíthatják az érintett figyelmét a problé-
mára, és így idővel talán elfogadja, hogy
segítségrevanszüksége.Hamáreddigelju-
tottunk, ne engedjük el szerettünk,
ismerősünk kezét: kísérjük el a hallás-
vizsgálatra, várjuk meg vele az ered-
ményt és segítsük őt a hallásjavító esz-
közkiválasztásában is.

A hallókészülékkel is meg kell tanulni
hallani, és ezt csak türelemmel, gyakor-
lással érhetjük el. Sokszor a hozzátarto-
zók szerepe legalább olyan fontos,mint a
jól beállított hallókészülék rendszeres
viselése, főleg ha idősebb családtagról
van szó; biztosan mindenkinek a család-
jában van valaki, akinek szüksége van fi-
gyelemre, biztatásra, hogy megtegye az
első lépést. A hallásvizsgálatra nem
kell várni;mindenki egyéni időpontot
kap az Amplifonnál, és személyre sza-
bott audiológiai ellátásban részesül.

Érdemes tehát most bejelentkezni
a 06-23 522-802-es telefonszámon.

Segítsünk
neki! Működő térbeli hallással biztonságosabb

lehet az utcai közlekedés.

Ismerünk olyat, akinekhallásproblémája
van, dehomokbadugjaafejét?

38
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Szombaton elindult a nagyjából 250 fős tömeg, 
hogy harmadszor biciklizze körbe Érdet – éjjel. 
A III. Érd Körbe Nightra eredetileg is azért volt 
szükség, mert sokan kevesellték a tavaszi és az 
őszi városkerülő kerékpáros túrát, s a szervezők a 
napszakkal próbálták különlegesebbé, élmény-
dúsabbá tenni a „megszokott”, ám így is kiváló 
eseménysorozatot.

A távok annyiban változ
tak, hogy a nappali négyhez 
képest ezúttal csak kettő, a tíz 
és a harminc kilométeres út
vonalon lehetett végigmenni.

Apróbb módosításokkal 
tartották is magukat a szer
vezők az útvonalhoz, ám pél
dául az ófalusi gátra nem 
mentünk fel és nem a Szent 
István–Lőcsei–Szovátai úton 
haladtunk az Iparos utcáig, 
hanem a mellékutakon, hogy 
ne akadályozzuk az autós 
közlekedést. A nappalihoz 
képest a lámpák miatt több

ször, viszont rövidebb időre 
álltunk meg, de ez mit sem 
von le az élményből, hiszen 
este jóval gyérebb is volt a 
forgalom, ezáltal a tempó is 
gyorsabb volt. Ahogy láttuk, 
nemcsak nekünk volt kelle
mes élmény, hanem a többi 
résztvevőnek is. Bár voltak 
meredek emelkedők, amik 
többeken kifogtak, de ez sem 
tántorította el őket, hogy to
vábbmenjenek. Minket az 
már annál inkább, hogy az 
Alsóvölgyi utcáról a Felsővöl
gyire, majd a Kutyavári ka

nyarhoz érve kaptunk egy 
hátsó defektet, így a további 
néhány kilométert gyalog
szerrel tettük meg. Azért 
nem csak minket értek ehhez 
hasonló esetek, néhány 
résztvevőnek menet közben 
esett le a lánca, néhányan pe
dig borultak is, ám komoly 
sérülésről nem tudunk. Ettől 
függetlenül (is) megérte, 
mert a kellemes időjárás mel

lé kellemes társasággal ha
ladtunk végig, sőt különleges 
kerékpáro(so)kat is láttunk, 
hiszen többen tandemmel, 
néhányan velocipéddel teker
tek. S hogy mennyit számít a 
társasági kerékpározás? Azt 
jól mutatja, amit többen is 
hangoztattak, hogy a társa
ság nélkül sokkal, de sokkal 
nehezebben tudnák körbete
kerni a várost, így viszont a jó 

beszélgetések közepette meg 
sem kottyan az a 30 kilomé
ter. Szóval, ha eddig még nem 
volt Érd Körbén, akkor azért, 
ha már volt, akkor azért 
kezdjen el készülődni, hiszen 
ősszel, a szeptember végi, au
tómentes nap környékén 
(újra) biciklire pattanhat, 
hogy részt vegyen az immár 
27. Érd Körbén.

n doMoNKoS BÁlINT

Két arany, két ezüst és 
három bronzérmet szerzett 
az Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. a budapesti Tüske uszo
dában először rendezett 
Cápa országos bajnokságon.

A négynapos korosztályos 
úszóversenyen Csulák Lia a 
2005os korosztályban egyé
niben négy éremnek örülhe
tett, hiszen 200 m gyorson 
2:18.06 perccel, 200 m háton 
2:32.43 perces idővel elsőként 
csapott a célba, míg 100 m pil
langón 1:11.10nél, 400 m 
gyorson pedig 2:45.39nél 
érte a falat, ami az ezüst
éremre volt elég. A  dobogó 
legalsó fokára Dulka Zsófia 
állhatott, aki a 2006osok kö
zött 400 m vegyesen lett har
madik, valamint Tohl Patrik 
hozott még egy bronzot a 100 

m gyorson úszott 1:01.03 per
ces idejével. Sőt, a 4x200 mé
teres lány gyorsváltóban a 
Kenderesi Krisztina, Dulka 
Zsófia, Matolcsy Dóra Lili
ána, Csulák Lia alkotta érdi 
kvartett 9:57.77tel szintén 
harmadik lett.

Az érmesek mellett további 
tizenhárom döntős eredmény 
született. Csulák Lia 100 m 
gyorson, Dulka Zsófia 200 m 
vegyesen, Ángyán Máté pe
dig 200 m pillangón csúszott 
le egy hellyel a dobogóról. 
Dulka és Csulák még egyegy 
ötödik helyet is szereztek, 
előbbi 800 m gyorson, utóbbi 
200 m vegyesen végzett eb
ben a pozícióban. A 4×100 
méteres lány gyors, illetve 
ve gyes  vál tó ban, valamint a 
4×100 méteres mixváltóban 

egyaránt hatodik helyen vég
zett az Érdi Úszó Sport Non
profit Kft., míg Dulka Zsófia 
100 m háton lett hetedik, míg 
a döntőkben háromszor is 
nyolcadik lett, 200 és 400 m 
gyorson, továbbá 200 m há
ton. Valamint Ángyán Máté 
100 m pillangón lett utolsó a 
fináléban.

De sokáig nem áll meg az 
élet az egyesületen belül, hi
szen július 27. és 30. között a 
miskolci Kemény Dénes 
Uszodában az országos 
gyermekbajnokságon szere
pelnek az érdiek, akik nyolc 
úszóval vesznek részt, s a 
váltókkal együtt 58 számban 
indulnak. n dB

Az Európai Kézilabda Szövetség (EhF) elkészítet-
te a Kupagyőztesek Európa Kupájával összevont 
EhF-Kupa első két selejtezőkörének sorsolását. 
Az ÉRD a második fordulóban, október közepén 
kezdi meg szereplését a nemzetközi porondon.

Október 15én vagy 16án, 
majd egy héttel később, 21én 
vagy 22én lép pályára a 61 
gárdával rajtoló, új lebonyolí
tású EHFKupában az ÉRD 
női kézilabdacsapata, amely 
a francia Issy Paris és a sváj
ci LC Brühl párharc győzte
sével találkozik. A Kupa
győztesek Európa Kupájá
nak 2015/2016os kiírásában 
az ÉRD éppen a francia fővá
rosi csapat ellen búcsúzott a 
legjobb tizenhat között, ide
genben lőtt kevesebb góllal, 
így Szabó Edina együttese 
várhatja a reváns lehetősé
gét. A papírforma egyébként 
azt mutatja, hogy a francia–
svájci párharcból előbbi jut 
tovább, annak ellenére is, 
hogy a Brühl négy éve nem 
nyerte meg a svájci bajnok
ságot, míg idén második lett 
a Nottwil mögött. De például 

másik nagy riválisát, a Zugot 
tavaly épp az a horvát Umag 
ejtette ki a KEKből, amelyet 
később az ÉRD búcsúztatott, 
míg a másik nagy ellenfelet, 
a Spono Nottwilt a 2014/15ös 
EHFKupa kiírásban Szabó 
Edina csapata 65–39es ösz
szesítéssel búcsúztatta. Az 
európai szövetség bécsi sor
solásán kiderült az is, hogy a 
selejtező második körében 
az ÉRD kezd hazai pályán és 
a visszavágót rendezik Fran
ciaországban vagy Svájc
ban.

Az Issy Paristól egyébként 
távozott a korábbi válogatott 
kapus, Amelie Attingre, aki 
Törökországban folytatja 
karrierjét, ám a norvég Stine 
Oftedal irányította csapat 
egy balkezes norvég átlövő
vel, Silje Solberggel erősítet
te meg keretét. n d.B.

Bizakodva készült múlt héten Klein Dávid és 
Suhajda Szilárd a K2 alaptáborában a következő 
akklimatizációs körre, amelyet akár csúcstámadás 
is követhetett volna, azonban helyi idő szerint 
szombat reggel sajnos a hegy közbeszólt és a 
Johnnie Walker K2 Expedíció befejezésére kény-
szerítette a hegymászókat.

A 8611 méteres K2 felső 
szakaszán egy hatalmas la
vina söpört végig, amely kö
vetkeztében Dávid és Szilárd 
– a többi helyszínen tartózko
dó csapathoz hasonlóan – vé
gül úgy döntött, hogy nem 
kockáztatja életét és a csúcs 
elérése nélkül fejezi be az ex
pedíciót. 

„Megérkezésünk óta a ren
geteg veszteglés – rossz idős 
időszak – ellenére sikerült 
két nagyon erős akklimatizá
ciós kört megvalósítanunk, 
kétszer éjszakáznunk a ket
tes táborban és egyszer közel 

7000 méterig másztunk. A je
lenleg kialakult hóviszonyok, 
a kettes tábor feletti vesze
delmes körülmények és a töb
bi csapat visszavonulása vi
szont arra kényszerítenek 
minket, hogy belássuk, a to
vábbi próbálkozás indokolat
lanul kockázatos és értelmet
len lenne. Így sajnos expedí
ciónk – a Johnnie Walker K2 
Expedíció – a csúcs elérése 
nélkül kénytelen elhagyni az 
alaptábort” – áll a közle
ményben, amelyet Klein Dá
vid és Suhajda Szilárd az 
alaptáborból küldött el.

A szombat reggel bekövet
kezett lavina következtében 
a 3. magassági tábor teljesen 
elpusztult – szerencsére em
ber nem tartózkodott a hely
színen, így haláleset nem tör
tént. Azonban legalább 25 
sátrat, 1,5 km kötelet és mint
egy 200 oxigénpalackot sö
pört le a hó. A tábor helyén 
nem maradt semmi. A hó 
mindent vitt. Ez pedig új hely
zetet teremtett, hiszen min
den további tevékenység a 
3as és 4es táborok és a fel
vezető kötélpályák kiépített
ségétől függött. Ez most egy 
csapásra megsemmisült.

Dávid és Szilárd közlemé
nyében így folytatja: „Renge
teg mindent éltünk át az el
múlt másfél hónapban: egy 
fantasztikus vidéken, egy 
gyönyörű és veszedelmes he
gyen tehettük próbára ma
gunkat. Sokat jelentett szá
munkra, hogy egy csapat
ként, társakként élhettük át 

ezeket a szép és nehéz napo
kat. Rengeteg mindenkinek 
tartozunk hálával: családja
inknak, szeretteinknek, is
meretlen szurkolóknak és 
természetesen támogatóink
nak, köztük is elsősorban 
névadó szponzorunknak, a 
Johnnie Walker márkának.”

Végül hozzáteszik: „Szo
morkásan, de nem keserű 
szájízzel hagyjuk el az alap
tábort. A csúcsot nem értük 
el, de rengeteg élménnyel, 
tanulsággal, átélt, megélt ér
zéssel gazdagabban térünk 
majd haza. Érezzük: Az élet
öröm messzebbre visz!”.

A Magyar Labdarúgó Szö
vetség (MLSZ) nyilvánosság
ra hozta a 2016/2017es NB 
IIIas szezon fordulóinak pá
rosításait. A nyugati csoport 
rögtön egy térségi rangadó
val indul, hiszen augusztus 
6án az Érdi VSE a Diósd 
együttesét fogadja.

Amennyiben az előző sze
zon eredményeit vesszük 
alapul, akkor két hasonló já
tékerőt képviselő gárda fog 
találkozni, hiszen Limper
ger Zsolték a tizedikek let
tek, Csurka Zoltánék pedig 
a hárompontos levonás miatt 
végeztek a 13. pozícióban. 
Igaz, a felkészülési mérkőzé
seken mutatott játék alapján 
az Érdi VSE kiválóan erősí
tett, hiszen minden csapat

részben mélyebb lett a keret, 
amivel a vezetőedző és segí
tője, a Törökbálintról érkező 
asszisztensedző, Csintalan 
Csaba jól sáfárkodhatnak. 
Talán ez is az oka annak, 
hogy idén már merészebb ál
mokat szövöget az egyesület 
vezetése, hisz az előző kiírás
ban a stabil középcsapattá 
válás volt a cél, míg a követ
kezőben már az első nyolcba 
jutás. Az érdiek a második 
fordulóban a másodosztály
ból kieső FC Ajkánál vendé
geskednek, ahonnan Melczer 
Vilmos érkezett, míg a har
madik körben augusztus 20
án az élvonalba feljutó Gyir
mót FC Győr második gárdá
ját fogadják Limperger 
Zsolték. n dB

Második és harmadik he
lyen végzett a Delta RSE 
ÉRD U18as, illetve U14es 
strandröplabdapárosa a 
Gyenesdiáson rendezett 
utánpótlás kupán. Az U14es 
Csörgi Evelin–Tátrai Zsa
nett duó a tizenkét kettőst 
felvonultató mezőnyben a ha
tos csoportot második he
lyen zárta. Az érdiek az elő

döntőben elvéreztek, viszont 
a bronzmeccsen legyőzték 
az Iglói Nóra–Vasvári Eve
lin párost, így harmadik he
lyen zártak. A Tátrai Niko
lett–TóthLakits Petra válo
gatott páros az U18as kor
osztályban a döntőt ugyan 
2:1re elveszítette, ám addig 
végig menetelt, s ezüstérmet 
szerzett. n dB

Harmadszor tekerték körbe Érdet a biciklisták

Nagy élmény a bringásoknak

Az éjjel soha nem érhet véget

Úszás

Csulák Lia cápabajnok

Csulák Lia érmeivel

Összesítésben másodikak
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. huszonnégyből második 
helyen végzett a Dunaújvárosban rendezett közép-du-
nántúli régió versenyén, ahol nyolc arany-, kilenc ezüst- és 
nyolc bronzérmet gyűjtöttek az érdi úszók, amelyet az ösz-
szetett listán csak a házigazda klub tudott felülmúlni. 
Dulka Zsófia háromszor, Gasparics Zalán és Soeterbroek 
Krisztina kétszer-kétszer, míg Treuer Ádám egyszer állha-
tott a dobogó legmagasabb fokára.

Kézilabda

Visszavághatnak 
a franciák ellen

Befejeződött a Johnnie Walker K2 Expedíció 

Egy lavina miatt kényszerül hazautazásra 
Klein Dávid és Suhajda Szilárd 

Az érdi Klein Dávid csúcsra akart jutni a társával, Suhajda Szilárddal

Rangadóval nyitnak

Ezüstös és bronzos érdi strandröpisek

NYÁR A MOZGÁS JEGYÉBEN

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

AZ ÓRÁKRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

A jó közérzet és egészség titka a mozgás, ezért
várjuk Önöket nyáron is az

ÉRD Aréna légkondicionált tornatermében.

Óratípusaink: dinamikus jóga, gerinctorna, zsírégető
és alakformáló edzések, step aerobic,
cardio dance, aviva torna, gymstick
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Gazdikereső

Lovely 1–2 év közötti, kister-
metű, nagyon barátságos, 
ivartalanított szuka kutyus. 
Pár napos kölykével együtt ut-
cáról került a gondozásunkba, 
a pici már gazdis. Lovely szo-
bakutyának ajánlott, lehető-
leg kertes házba.

Gina azonosító nélkül talált 
növendék kutyus, félénk volt, 
de hamar barátkozik. 7 hónap 
körüli szuka, valószínűleg kö-
zepes vagy nagyobb termetűre 
nő. Játékos, mozgékony, a töb-
biekkel jól megfér. Ivartalaní-
tás után vihető el.

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 Lovelyt vagy Ginát, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06
30 276 6071 vag y 06 30 9106987, Emai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379113, Bankszámlaszám: 10403136
4953494949521015

Egyetlen napon belül elítélték, megkapta a jogos 
büntetését az a férfi, akit a napokban kifosztáson 
kaptak rajta Diósdon. A bűncselekmények elkö-
vetőire jelentős visszatartó erővel bír, ha gyorsí-
tott eljárásban ítélik el őket – emelte ki az aktuális 
rendőrségi hírekről tájékoztatva lapunkat Tolnai 
Ildikó rendőr alezredes, az Érdi Rendőrkapitány-
ság vezetőhelyettese.

Az említett súlyos bűncse
lekmény Diósdon, a Sashegyi 
úton történt, ahol egy Buda
pestről érkező taxi a kért 
címre megérkezve kitette 
utasát. A sofőrnek azonban 
feltűnt, hogy a középkorú fér
fi alig tett meg pár lépést, 
hirtelen rosszul lett és a föld
re esett. A taxis azonnal ér
tesítette a mentőket, de amíg 
ő a segítség megérkezésére 
figyelt, egy arra járó férfi ki
használta a pillanatot, oda
ment a földön fekvő, magate
hetetlen emberhez, s kivette 
a zsebéből a nála lévő egy
millió forintot. Tettét azon
ban észrevették, és azonnal 
értesítették a rendőrséget. A 
helyszínre érkező érdi nyo
mozók nagyon hamar elfog
ták és őrizetbe vették az el

követőt, majd kifosztás meg
alapozott gyanújával vád
emelési javaslatot tettek az 
ügyészségnek, s mindjárt 
másnap bíróság elé is került 
az ügy. A férfi két év börtön
büntetést kapott, négy évre 
felfüggesztve. Egyébként ha
sonló bűncselekményért 
akár öt év börtönt is kiszab
ható.

Fontos, hogy az elkövető 
már 24 órán belül szembe
sült súlyos tettének követ
kezményével, mert az ilyen 
gyorsított eljárásoknak erő
sebb visszatartó erejük van, 
mint a több évig elhúzódó bí
rósági tárgyalások utáni 
szankcióknak – fűzte hozzá 
a kapitányságvezetőhelyet
tes. Illetékességi területükön 
legutóbb egy hónap alatt 28 

gyorsított bírósági eljárást 
kezdeményeztek a nyomo
zók, többek között ittas veze
tés, közokirathamisítás, lo
pás és garázdaság elköveté
sének alapos gyanúja miatt 
– tudtuk meg Tolnai Ildikó
tól, aki arra is felhívta a fi
gyelmet, hogy számos olyan 
esetben kerül sor rendőrségi 
intézkedésre, amelyeket egy 
kis türelemmel és toleranciá
val el lehetne kerülni.

A zéró tolerancia dacára, 
sajnos még mindig meglehe
tősen sok az ittas járműveze
tés miatti bíróság elé állítás 
és az e miatti súlyos követ
kezményekkel már csak a 
történtek után szembesülnek 
az elkövetők. Nem árt tudni, 
hogy ilyen esetben azonnal 
bevonják a jogosítványt, ma
gas pénzbírságot rónak ki, 
de amennyiben balesetet is 
okoznak, ennél is súlyosabb 
szankciókra számíthatnak.

Ami tehát rajtunk múlik, 
tegyük meg! Odafigyeléssel, 
értékeink fokozottabb meg
óvásával sok kár, így az is 
elkerülhető, hogy alkalmi lo
pás áldozatává váljunk – 
mondta a rendőr alezredes.

n BÁlINT

Gyorsított eljárás kifosztásért

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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LAKÁS

Budapesten a 7. kerületben ela-
dó egy 78 nm-es téglalakás 3.
emeleti liftes házban. 06-30/
242-84-13.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Érden egyszoba, összkomfortos
lakás kiadó egy/két fő részére.
06-20/268-10-19.

VÁLLALKOZÁS

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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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Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20 37
71
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

36
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

35
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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 36

84
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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 38
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

36
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

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

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

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

57
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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VEGYES

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

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

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

92
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Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Várjuk csapatunkba
az új tanár nénit/bácsit !

• érdekel a nyelvoktatás
• szeretsz gyerekekkel foglalkozni
• felsőfokon beszélsz angolul
• pozitív, fiatalos, kreatív és lendületes vagy

Elérhetőségek:
Tel: +36-30/427-4027

E-mail: erddiosd@helendoron.com
www.helendoron.hu

Jelentkezz
tanárnak az érdi
Helen Doron
Nyelviskolába, ha:

38
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.

autófényezőket
és

ipari fényezőket!
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Németországi
munkahelyeinkre

keresünk

Érd. 06-1-471-9548,
06-1-471-9543
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raktárost/targoncást
keres. Feladat: raktározás, címkézés,
csomagolás, rendelés összekészítése.
Munkaidő: 8 óra. Targoncás jogosít-
vány (3324-es) előny, de nem feltétel!
Munkavégzés helye: Budapest, 22.
kerület, Campona utca 1.

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

ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

3
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Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben

keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal

(E kagegória előny)
és érvényes GKI kártyával. 3
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Újbudai humán szolgáltató központ

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ-t
keres közalkalmazotti jogviszonyba.

Pályázati feltételek:
• középfokú szakirányú gazdasági, pénzügyi végzettség
• költségvetési intézménynél szerzett szakmai gyakorlat
•Word, Excel ismerete
•magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent: KIRA program ismerete

Jelentkezés:
madaras.balazs@hszk.ujbuda.hu

e-mail címen.
A pályázat benyújtásának határideje:

2016. augusztus 12.

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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Kötésben jártas
vagy ügyes

kisegítő kolléganőt keresünk
hosszú távra.

Telefon: 06-70/413-93-85

Kötöde

38
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Állásajánlat! Budafoki asztalos
üzem állást hirdet a következő
pozíciókra: segédmunkás, fai-
pari gépmunkás, lapszabászat,
fóliázó. Jelentkezés: +3630858-
4899.

Érdi telephelyű vállalkozás segéd-
munkásokat keres építőipari,
közműépítési munkákhoz. Fo-
lyamatos munka télen nyáron.
Jelentkezni a 06-30/779-02-49.

Érdi székhelyű cég fiatalos, lendü-
letes csapatba keres hidegbur-
kolót és burkoló mellé segéd-
munkást. T: 06-30-2566-053.

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

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

Szakács és nőt, jó főzőasszonyt
keresek augusztus hónapra
Érdre. (akár nyugdíjas is). Tele-
fon: 30/33-64-003.

Építőiparba jártas kollégát kere-
sünk, azonnali kezdéssel, Érd
környékéről. 06-20/49-38-38-7.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

3
81
24
1

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

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

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban  
várjuk érdeklődését az  

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

telefonszámon.

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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Gyantázás minden területen

30% kedvezmény
Férfiak részére is!

2016. augusztus 31-ig!

1213 Bp., Szent István út 248–250.
Tel: 06-1-420-7309

Királyerdei Szépségklinika
GIGI

alap arckezelés

7700 Ft helyett

5390 Ft

3
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

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

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

TISZZTASZŐNYYEG
A szőnyegtisztíító

37
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APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

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

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

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

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.
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Idén egyszerű, csendes 
koszorúzást tartottak váro
sunkban a Mohácsra induló 
magyar sereg és a lengyel 
segédcsapat Érdre érkezé
sének 490. évfordulóján. Ti
zenkét éve már, hogy e tör
ténelmi esemény kapcsán a 
lengyel–magyar barátsá got 
is megünneplik városunk
ban.

Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület, az Érd
Óváros Szent Mihály Alapít
vány és az érdi Lengyel Nem
zetiségi Önkormányzat im
már tizenkettedik éve tart 

közös megemlékezést Érd
Ófaluban, II. Lajos szobránál 
az 1526ban Mohácsra induló 
magyar sereg és a hozzá 
csatlakozó lengyel segédcsa
patok megérkezésére emlé
kezve.

A királyi, „oroszlános” em
lékművet 90 éve, 1926ban 
avatták fel, majd a következő 
évezredben, 2007ben mellé 
került az a márványtábla is, 
amely a magyar sereghez 
csatlakozó és a mohácsi csa
tában életét vesztett, mint
egy 1200–1500 katonának 
állít méltó emléket. A törté
nelmi leírások szerint az ak
kor alig húszéves II. Lajos 
1826ban Mohácsra indult a 
törökök hadjárata ellen. Se
regével megpihent Érden, s 
ide várta a segítségére érke
ző csapatokat is, ezért az 
egykori Sárkánykastélyban 
töltött néhány éjszakát. Bár 
számított rá, de Szapolyai 
katonái nem érkeztek meg, 
így később csak a lengyel 
szabadcsapatokkal bővülhe
tett a serege. Ők tulajdon
képpen lengyel zsoldos kato

nák voltak, nem a hivatalos 
hadsereg, hiszen akkor a 
lengyel király és a török csá
szár éppen szövetségesek 
voltak egymással. A segéd
csapatok viszont ennek da
cára is a magyarok segítsé
gére siettek, s a túlerővel 
szembeni vereségben az éle
tüket áldozták. Az ő tisztele
tükre emeltetett II. Lajos 
szobra mellé az emléktábla.

A hagyományos, évenkénti 
megemlékezéseket pedig az 
„ezeréves” lengyel–magyar 
barátság ápolása és megőr
zése teszi az érdiek számára 
is fontossá. Ezért gyűlnek 
össze minden év júliusában a 
hagyományőrző civil szerve
zetek képviselői, lengyel és 
magyar lakosok egyaránt. A 
két hasonló sorsú nemzet 
egyedülálló barátságának 
mibenlétét legszebben 
Stanislaw Warzel lengyel író 
fogalmazta meg: „Magyaror
szág és Lengyelország két 
örök életű tölgy, amelyek kü
lön törzset növesztettek, de 
gyökereik a föld alatt messze 
futnak, összekapcsolódtak 

és láthatatlanul egybefonód
tak. Ezért egyiknek léte és 
erőteljessége a másik életé
nek és egészségének felté
tele”.

Az idei megemlékezésen 
Bazsóné Megyes Klára, az 
Érdi Lengyel–Magyar Kultu
rális Egyesület elnöke idézte 
fel röviden a 490 évvel ezelőtt 
történteket, majd Reményik 
Sándor Mohács után című 
versével emlékezett a csatá

ban elesett katonákra. E köl
temény első versszaka így 
hangzik: „A király szőke fe
jén a sisak,/ Tomory vasmar
kában a kereszt,/ Maroknyi 
had halálra szánt szíve:/ Ir
galmat nem találtak./ Mo
hács felett olyan csillagok 
álltak.”

A koszorúzást követően a 
megemlékezők közösen el
énekelték a magyar és a len
gyel Himnuszt. n BÁlINT Á.

Lengyel–magyar megemlékezés Ófaluban

„Mohács felett olyan csillagok álltak…”

Minden év júliusában összegyűlnek a hagyományőrző civil szervezetek

A lengyel segédcsapatok tiszte-
letére emeltetett emléktábla

A választási eljárásról szó-
ló 2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 17. § 
(1) bekezdés a) pontja sze-
rint a szavazatszámláló bi-
zottságnak csak a települé-
sen lakcímmel rendelkező, 
a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár le-
het tagja.

Fentiek értelmében a 
szavazatszámláló bizottság 
választott tagja lehet min-
den nagykorú magyar ál-
lampolgár, akivel szemben 
a Ve. 18. § (1) és (2) bekez-
désében foglaltak nem áll-
nak fenn.

A póttag választás napi  
kijelölésére a szavazatszám-
láló bizottság tagja megbí-
zatásának megszűnése ese-
tén kerül sor. Amennyiben 
a póttag beosztásra kerül 
a népszavazás napján, úgy 

bruttó 20 000 Ft tisztelet-
díjban részesül az elvégzett 
munkáért, melyet megelő-
zően egy előre megadott 
időpontban lévő oktatáson 
szükséges részt vennie.

A szavazatszámláló bi-
zottság póttagját a jegyző 
javaslatára a Közgyűlés vá-
lasztja meg.

Kérem, hogy aki munká-
jával az ismertetett felté-
telek alapján szívesen se-
gítené a népszavazás helyi 
lebonyolítását és személyé-
vel szemben kizáró ok nem 
áll fenn, Érd Megyei Jogú 
Polgármesteri Hivatalban 
működő Helyi Választási 
Irodában (Polgármesteri Hi-
vatal 2030 Érd, Alsó u. 1–3. I. 
emelet 111. szoba) lEGKÉ-
SŐBB 2016. aUGUSZTUS 
15. NaPJÁIG szíveskedjen 
személyesen, postai úton 

vagy a valasztas@erd.hu 
e-mail címen jelentkezni, 
az összeférhetetlenségi nyi-
latkozat kitöltésével, amely 
a honlapról letölthető, il-
letve a Polgármesteri Hiva-
tal főépületének portáján 
személyesen átvehető. A 
kitöltött nyilatkozatokat 
pedig a Polgármesteri Hiva-
tal főépületének portáján 
kihelyezett gyűjtődobozba 
kérjük elhelyezni.

Amennyiben további 
kérdése van, a 06/23/522-
300/201-es mellék, illetve a 
06/23/522-374 telefonszá-
mon állunk szíves rendelke-
zésére.

Segítségét előre is 
köszönjük!

Mecsériné 
dr. Szilágyi Erzsébet

HVI vezetője

Tisztelt Érdi Választópolgárok!
Mint Önök előtt is ismeretes, a köztársasági elnök a nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítésével 

kapcsolatban az országos népszavazást 2016. október 2-ára tűzte ki.

A népszámlálás lebonyolításához várjuk SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA
választójoggal rendelkező állampolgárok PÓTTAGKÉNT való jelentkezését.
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