
„A köszönet és a hála mindennél többet jelent az életben”
Interjú Solti Gáborral, az Érd és Környéke Horgászegyesület elnökével n 4–5. oldal
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A terrorizmus áldozataira emlékeztek
T. Mészáros András múlt héten saj-

tótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 
kormány azért utasítja el a kötelező 
betelepítési kvótát, mert az növelné a 
terrorveszélyt. Európai és amerikai 
biztonsági szakemberek, rendőrségi, 
titkosszolgálati és hírszerzési veze-
tők folyamatosan figyelmeztették Eu-
rópát a terrorveszély növekedésére. 
Mára bebizonyosodott, hogy a terro-
risták tudatosan és jól szervezetten 
arra használják fel a népvándorlást, 
hogy elvegyüljenek a bevándorlók tö-
megében. Ugyanezen a napon késő 
délután rendkívüli közgyűlést tartot-
tak. T. Mészáros András polgármes-
ter arra emlékeztette képviselőtársa-
it, hogy másfél évvel a francia Charlie 
Hebdo szerkesztősége elleni terrortá-
madás óta tucatnyi, az Iszlám Állam-
hoz, annak követőihez köthető táma-
dás érte az európai polgárokat. A 
polgármester arra kérte a közgyű-
lést, hogy egyperces néma csenddel 
adózzanak az áldozatok emléke előtt.
 Részletek a 7. oldalon.

Határon átnyúló kapcsolatok

Érd városvezetői idén is részt vettek a huszonhetedik 
alkalommal megrendezett Bálványosi Nyári Szabad-
egyetemen és Diáktáborban. A polgármester vezette 
delegáció azonban nem csak passzív szereplője volt a 
programoknak. n 6. oldal

Hamarosan bezár a napközis tábor 

Bár a szünidőből még pár hét hátravan, a parkvárosi 
nyári tábor augusztus 10-ig fogadja a gyerekeket. 
A Favágó utcában az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően alacsony térítési díj megfizetésével tá-
borozhatnak a diákok. n 18. oldal

A Rio De Janeiróig vezető úton

Javul az állapota, így várhatóan elutazhat csütörtö-
kön Rióba az olimpiai kvótás tollaslabdázó, Sárosi Lau-
ra, aki múlt kedden került kórházba vakbélgyulladás 
gyanújával. A tollaslabdázók versenyei augusztus 11-
én kezdődnek. n 21. oldal
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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

Tavaly szeptemberben je-
lentős változás történt az or-
szágos szakképzésben. 
A  második OKJ-s szakma 
kitanulása is ingyenessé 
vált életkori határtól függet-
lenül. Sőt, aki felsőoktatási 
diplomát szerzett, de OKJ-t 
még nem, neki két szakmát 
támogat az állam, ha azt is-
kolarendszerű képzésben 
szerzi meg.

Ez az opció nem csupán a 
18–25 év közötti korosztály-
nak lehet hasznos, hanem a 

harmincasoknak, negyvene-
seknek, ötveneseknek szint-
úgy, ugyanis nincs felső élet-
kori határ. Munka mellett, 
esti vagy levelező tagozaton 
végezhető a képzés, két éven 
át tart, így előkészíthető vele 
karrierváltás is.

Pergel Antal, az Érdi 
Szakképzési Centrum igaz-
gatója az Érdi Újságnak el-
mondta, hogy júliustól már 
hat képzési hellyel rendel-
keznek. Hozzájuk tartozik: 
Dabas, Kiskunlacháza, Gyál, 

Szigetszentmiklós, Százha-
lombatta és Érd. Szeptember-
től összesen 32 új szakmát 
tanulhat náluk bárki ingyen, 
aki vállalja, hogy két éven ke-
resztül az iskolarendszerű 
képzésben részt vesz. 

Bárkinek lehetősége van 
most továbbtanulni, legyen 
az érettségizett, szakmun-
kásvizsgával rendelkező 
vagy diplomás. A második 
szakma megszerzése bizto-
síthatja a tanulóknak azt a 
lehetőséget, ami által köny-
nyebben el tudnak helyez-
kedni a munkaerőpiacon, 
hiszen feltételezzük, hogy 
olyan szakmát fognak már 
felnőttfejjel választani, 
amely lényegesen közelebb 
áll az érdeklődési köréhez, 
mint adott esetben a 10–15 
évvel ezelőtt kiválasztott 
vagy megszerzett képesítés 
– magyarázta az igazgató. 

Pergel Antal elmondta, 
hogy tavaly a legnépszerűb-
bek a vendéglátós szakmák 
voltak, vagyis a cukrász-, a 
szakács- és a pincérképzés-
re jelentkeztek a legtöbben, 
de előfordulhat, hogy idén 
teljesen más szempontok 
alapján fognak választani a 
jelentkezők. – Vannak olyan 
hiányszakmák, mint ami-
lyen a kőműves, ami bár el-

sőre meglepőnek tűnik, még-
is érdemes abba belegondol-
ni, hogyha egy jól képzett 
kőműves után érdeklődünk, 
akkor egyre kevesebb van 
belőle, ezért egyre többen 
választják a szakmát. A má-
sik ilyen szakma a hegesztő-
képzés, amire egyre na-
gyobb igény jelentkezik – 
mondta az igazgató. 

Az országban 44 szakkép-
zési centrum van, ezért fon-
tos megjegyezni, hogy az in-
tézkedés nem minden szak-
képesítésre vonatkozik, ha-
nem az OKJ-ban szereplő 
650-ből közel 300-ra. Olya-
nokra, amelyek iskolai rend-
szerű felnőttoktatásban 
megszerezhetőek. Nem lehet 
állami pénzen beiratkozni a 
jellemzően 100–300 ezer fo-
rint közötti összegbe kerülő 
OKJ-s tanfolyamokra sem, 
ahol az iskolarendszernél 
rövidebb, fél-egy év alatt 
szerezhető meg értékében 
ugyanaz a végzettség. Per-
sze a kevesebb óraszám mi-
att sok esetben felületesebb 
a tudás, amit az igazgató 
szerint „a piac visszaigazol”.

Aki nem estin, hanem nap-
pali tagozaton végezné az 

iskolarendszerű OKJ-t, ő az 
eddigi 21 éves kor helyett 25 
éves korig jelentkezhet. Ez 
opció lehet általános érettsé-
gi után, sikertelen egyetemi 
felvételi esetén, az egyete-
met, főiskolát idő előtt elha-
gyóknak, frissdiplomásként 
sikertelen elhelyezkedés 
esetén. Első szakképesítés 
megszerzése során nappali 
tagozatnál ráadásul jár di-
ákigazolvány, családi pótlék 
20 éves korig, sőt hiányszak-
ma választása esetén ösz-
töndíj is.

A felsőoktatáshoz hasonló 
felvételi nincsen, de bizo-
nyos esetekben, például mű-
vészeti képzéseknél lehetsé-
ges, hogy tartanak valami-
lyen alkalmassági vizsgát, 
de ha nincs nagy túljelentke-
zés, akkor ezeknek kicsi a 
tétje.

Mivel a képzések szeptem-
berben indulnak, a jelentke-
zési határidő augusztus 12-
én lejár. A jelentkezési lapok 
letölthetők az Érdi Szakkép-
zési Centrum (w w w.
erdiszakkepzesicentrum.
hu), illetve a tagintézmények 
honlapjairól. 

n Ba-NYIlaS

A jó szakma felér egy diplomával

Bárki új mesterséget 
tanulhat ingyen az Érdi 
Szakképzési Centrumban

Az állam 2015 óta minden magyar állampolgár számára lehe-
tővé tette, hogy az első és második szakmáját is megszerez-
hesse ingyen. Ketté kell választani, hogy valaki iskolai rend-
szerű szakképzésben vagy felnőttoktatásban kíván ingyene-
sen szakmát szerezni. Előbbi esetben minden 26. életévét be 
nem töltött fiatal jelentkezhet első ingyenes szakképzésére. 
A második szakma azonban csak felnőttoktatásban szerez-
hető meg ingyen, például esti tagozaton. A jogszabály értel-
mében, akik eddig nappali rendszerben tanultak, a szeptem-
beri tanévet már csak esti képzésben folytathatják ingyene-
sen, erre érdemes figyelni, de a képzőhelyek mindenkit tájé-
koztatnak erről. Akik már betöltötték a 26. életévüket, szá-
mukra is nyitott az ingyenes képzés, de kizárólag esti vagy 
levelező tagozaton. Ha már rendelkezik valaki érettségivel, 
annak legfeljebb három évet finanszíroz első szakmaként az 
állam. Amennyiben pedig valaki már megszerezte az első 
diplomáját, de nem lépte túl a korhatárt, ugyanúgy jelentkez-
het az ingyenes első OKJ-képzésre. Ilyen esetben nem szá-
mít, hogy államilag finanszírozottan szerezte-e meg a diplo-
mát, a két képzési típust külön számítja az állam.

Tavaly a cukrászképzésre jelentkeztek a legtöbben
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Bajai születésű, de az igazi érdi halászlére eskü-
szik. A horgászat mellett nagy szenvedélye a ta-
nítás, no meg a szurkolás: részt vesz minden érdi 
kézilabdameccsen. Betegsége ellenére továbbra 
is szerepet vállal a különböző rendezvények szer-
vezésében, és még sokáig szeretne aktív tagja 
lenni két szeretett csapatának, a horgászokénak 
és a szurkolókénak. Solti Gáborral beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Éveken át tanított a helyi 
iskolákban, a horgászegyesü-
let elnöke, szurkol a város ké-
zilabdacsapatáért – egyszó-
val igazi érdi. Itt is született?

– Nem, bajai vagyok, innen 
ered a horgászat iránti von-
zódásom. Hároméves vol-
tam, mikor a fővárosba köl-
töztünk, de a rokonság Ba-
ján maradt, így ott töltöttem 
a nyarakat. A halászlét is ott 
szerettem meg; igaz, először 
csak a tésztáját ettem, cu-
korral, később egy kis levet 
is öntöttem hozzá, aztán jö-
hetett a hal is… Édesanyám 
hamar meghalt, sokáig él-
tünk édesapámmal kettes-
ben, aki nagy szeretetben, 
egyedül nevelt fel. Pester-
zsébeten laktunk; ott voltak 
a haverok, a foci… Nem vol-
tam az a fajta, aki ne hagyná 
ott a leckét egy jó meccs ked-
véért – szerencsére nem kel-
lett sokat magolnom azért, 
hogy jó tanuló legyek. Per-
sze horgásztam is. Amikor 
édesapám nem dolgozott, 
gyakran jártunk el együtt, 
ahogy a mai napig is tesz-
szük, pedig már nyolcvan-
négy éves. Most már Tárno-
kon él, ott közel a pecató.

– Hogyan került Érdre?

– A műegyetem villamos-
mérnöki karára jártam, és 
még egyetemistaként, az ak-
kori feleségemmel költöz-
tünk Érdre 1979-ben. Ő ak-
kor már itt tanított. Mivel 
nem tudtunk saját lakáshoz 
jutni, két év múlva elköltöz-
tünk Iváncsára, ahol friss 
diplomásként matematika, 
fizika szakos tanárként he-
lyezkedtem el. Az, hogy villa-

mosmérnökből tanár lettem, 
hatalmas pozitív változás 
volt az életemben: szívvel-lé-
lekkel oktattam, és két év 
alatt elvégeztem a tanári 
szakot is. 1985-ben visszatér-
tünk Érdre: technikát és ma-
tematikát tanítottam általá-
nos iskolásoknak, az osztá-
lyomnak a földrajzi múzeum 
épületében volt a tanterme. 
Ma is elfog a nosztalgia, ami-
kor ott járok egy-egy rendez-
vényen. Amikor a volt 220-as 
iskolában – a mai Kósban – 
elindult az elektroműszerész 
szakképzés, megpályáztam 
egy tanári állást. Olyan ta-
nítványokat kaptam, akik 
bármelyik gimnáziumban 
megállták volna a helyüket. 
Közösen tanultuk az elektro-
műszerészséget és az ember-
séget. Azóta is baráti kapcso-
latok fűznek hozzájuk. 1993-
ban lehetőségem nyílt arra, 
hogy a százhalombattai Szé-
chenyi középiskola igazgatói 
állását megpályázzam. Fur-
csának tűnhetett az ötlet, 
hogy egy közgazdasági isko-
lát vezessek, de úgy éreztem: 
a váltáshoz elég fiatal vagyok 
még, de már elég tapasztalt.

– Ott már nem tanított?

– Ha jól emlékszem, heti 
négy-hat órában tanítottam 
fizikát, és megszereztem 
harmadik diplomámat, a 
közoktatás-vezetőit. A vizs-
gám előtt két nappal közöl-
ték, hogy nem választanak 
újra – az általam képviselt 
iskolavezetés ugyanis töb-
beknek nem tetszett. Azt 
mondták, túlságosan szere-
tem a gyerekeket, és túl köz-
vetlen a kapcsolatom a diá-
kokkal. Én ugyanis nem felej-
tettem el, milyen volt diák-
nak lenni. Emlékeztem pél-

dául arra, amikor ballagás 
után túlságosan is ünnepel-
tünk, és csúnya rosszullétbe 
torkollt az este, ám az igaz-
gatóm nem fegyelmit adott, 
hanem behívott és elbeszél-
getett velem. Nekem is ez volt 
a hitvallásom: inkább beszél-
gettem a diákokkal, mint 
büntetéseket osztogattam. 
Amikor például rajtakaptam 
őket a cigizésen, választás 
elé állítottam a fiúkat: vagy 
fegyelmi tárgyalást tartunk, 
vagy velem együtt, közösen 
leszoknak a cigiről. Másnap 
mind a tizenhatan azt mond-
ták: vállalják a leszoktató 
kurzust – akkor még volt 
ilyen az iskolában –, csak azt 
kérték: én ne legyek abban a 
csoportban. Sokan letették 
így a cigarettát, köztük én is. 
Igaz, később visszaszoktam, 
de most már megint tizenhét 
éve nem dohányzom. 

– Mi történt, miután nem 
hosszabbították meg az igaz-
gatói kinevezését? Máshol 
helyezkedett el tanárként?

– Közel tizennyolc év peda-
gógusi tapasztalattal a há-
tam mögött úgy gondoltam, 
gyerekjáték lesz másik taná-
ri állást találnom, de nem si-
került. Régi tanítványaim 
szülei, akik tudták, milyen 
gondban vagyok, ajánlottak 
egy lehetőséget: villamos-
mérnökként helyezkedhet-
tem el a MOL-nál, Százha-
lombattán.

– Nem volt nehéz a váltás?

– De igen. Nagyon féltem 
attól, hogy megállom-e a he-
lyemet. A diploma óta eltelt 
évtizedek alatt a technika 
elment mellettem, ráadásul a 
tanári pályán a vezetői, azaz 
humán vonalra specializá-
lódtam. Az emberi kapcsola-
taimnak köszönhetően végül 
nagyon jól sikerült a beillesz-
kedés. A feladatom az volt, 
hogy megtaláljam, összehoz-
zam a tervezőket, kivitelező-
ket, megrendelőket, és leve-
zessem a tárgyalásokat, így 
közös munkával megújulha-
tott, felépülhetett egy-egy 
részleg, üzem. Nagyon sok 

szakmai segítséget kaptam. 
Itt is maradtam: 1998 óta a 
MOL-nál vagyok villamos-
mérnök beruházó.

– Nem vágyott vissza a ta-
nári pályára?

– Dehogynem! Mikor öt év 
elteltével ismét kiírták az 
igazgatói állást, gondoltam, 
megpályázom. A volt főnök-
asszonyom, Ilinyi Marika 
azt tanácsolta, gondoljam át, 
hiszen a döntéshozók rend-
szerint nem szokták belátni, 
ha hibáztak, és nem fognak 
visszavenni, ha egyszer ki-
tettek. Ráadásul ez a lépé-
sem a cég felé azt sugallná, 
hogy nem vagyok elég elköte-
lezett. Elgondolkodtam a hal-
lottakon, s rájöttem: le kell 
zárnom egy fejezetet, örül-
nöm kell a pedagógusi pá-
lyán eltöltött szép éveknek, 
és annak, hogy új munkahe-
lyemen is szeretnek. Bár ezt 
a fejezetet le kellett zárnom 
az életemben, a mai napig ke-
resnek a volt tanítványaim, 
interneten vagy telefonon. Ez 
nagyon jólesik. 

– Pedig a fizika nem a leg-
népszerűbb tantárgy, emlé-
keim szerint a gyerekek legin-
kább a kísérleteket szeretik. 

– Igen, kísérletezni én is 
nagyon szerettem. Sokan 
emlékezhetnek rá, ahogy a 
tanári asztalon állva de-
monstráltam a szabadesést: 

a magasból ejtettem le golyó-
kat, és kérdezgettem a gyere-
keket: halljátok, hogy kop-
pan? Amire mindig „nem” 
volt a válasz, mégis megér-
tették a kísérlet lényegét. 
Volt olyan diákom, aki utólag 
elmondta: a fizikát nem na-
gyon szerette, de a fizikaórát 
igen.

– A tanítás mellett nagy 
szenvedélye a horgászat. Ho-
gyan került a horgászegyesü-
letbe?

– Egy kollégám, Mike Laci 
akkori alelnök szervezett be. 
Pátkán volt az egyesület hor-
gásztanyája, vittük a diákja-
inkat is. Mikor ’93-ban a Szé-
chenyi középiskolában kezd-
tem dolgozni, létrehoztunk 
egy szakcsoportot az egye-
sületen belül, és minden év-
ben jártunk Balatonalmádi-
ba, horgásztáborba. Van 
olyan volt tanítványom, aki 
akkor szerette meg a horgá-
szatot, mint például Tóth 
Henrik, aki azóta verseny-
horgász lett. 

– Főzni is szereti a halat, 
vagy csak kifogni?

– Sokáig szerettem főzni is. 
Mikor, immár közel 30 éve, a 
jelenlegi feleségemmel meg-
ismerkedtünk, még én főztem 
egyedül a halászlét, később 
bevontam őt is, végül átvette 
tőlem ezt a feladatot, mond-
ván, a paprikát már ő is bele 

tudja tenni. Igaz, ő más típu-
sú halászlét főz, hiszen én 
még mindig a bajai halászlé-
re esküszöm, ő pedig – mint 
sokan mások – a passzíro-
zottra.

– Mekkora volt a legna-
gyobb hal, amit valaha fo-
gott?

– Egy tíz kiló feletti ponty. 
1991-ben fogtam, amikor a 
kislányom is pont tíz kiló 
volt. Annak idején még nem 
volt divat visszaengedni a 
halat, bevallom, akkor még 
én se tettem. 

– A horgászatokra a család 
is elkíséri?

– Leginkább az apukám, 
bár a balatoni nyaralásokon 
a párom is jött velem. Most, 
hogy a betegségem miatt ne-
hezebben tudok kimozdulni, 
csak együtt megyünk, de saj-
nos egyre ritkábban. Idén a 
horgászversenyen és Bics-
kén voltunk, és tervezem, 
hogy édesapámmal és pá-
rommal kimegyünk a tárno-
ki tóra is. 

– A horgászegyesületben 
nemcsak horgásznak, ha-

nem rengeteg karitatív mun-
kát is végeznek. Hogyan jött 
az ötlet, hogy bekapcsolód-
janak a várostakarító akciók-
ba, vagy, hogy vendégül lás-
sák a várost a családi napju-
kon és karácsonykor?

– A horgászat elsősorban 
nem a halfogást jelenti szá-
momra. Szeretek közösségi 
életet élni, együtt lenni má-
sokkal és tenni a közössé-
gért. Az egyesületnek koráb-
ban több száz, mostanra pe-
dig ezernégyszáz tagja van, 
akiket valahogy szerettünk 
volna összefogni, ezért kezd-
tünk szervezni különféle 
rendezvényeket. Ahogy ez a 
közösség összejött, Koller 
Józsi barátom, volt alelnö-
künk javasolta, lepjük meg 
az érdieket, főzzük meg a 
„mindenki halászléjét”. Ti-
zedik éve, hogy minden ka-
rácsonykor összegyűlünk, 
és egyre több adagot készí-
tünk. Most már négyszáz 
adagnál tartunk. A karácso-
nyi rendezvényeken láttuk a 
szeretetet, az odaadást és a 
csillogó szemeket, így innen 
jött az ötlet, hogy még többet 
tegyünk. Józsi kedvesének, 
Jolánnak volt az ötlete, hogy 
látogassunk el Kolontárra, 

és segítsünk valahogy a tra-
gédia után. Ott is egy halász-
lét akartunk főzni, de egy 
egész napos családi rendez-
vény sikeredett belőle, a Ha-
bilitációs Központ csengety-
tyűsei, a biatorbágyi ének-
kar és még nagyon sok érdi 
ember és vállalkozás közre-
működésével.

– Hogyan fogadták a 
kolontáriak az érdi horgászo-
kat?

– Az iszapömlés nemcsak 
az épületekben, hanem a lel-
kekben is tartós nyomokat 
hagyott. Az ott élők lélekben 
még nagyon fáradtak, bete-
gek voltak. Mikor szerveztük 
a családi napot, tanakod-
tunk rajta, szabad-e egyálta-
lán zenés, vidám mulatságot 
rendezni Kolontáron, de a 
falu vezetése jó ötletnek tar-
totta. Az idő minket igazolt: 
azóta is visszalátogatunk 
minden évben október 4-én, 
a katasztrófa évfordulóján, 
és a polgármester minden 
alkalommal elmondja beszé-
dében: az érdi horgászok 
megjelenése fordulópontot 

jelentett a falu életében: elin-
dult a pozitív változás. Na-
gyon jó kapcsolat alakult ki 
köztünk. A kolontáriak ké-
sőbb ellátogattak Érdre is. 
Ezek a rendezvények egyéb-
ként arra is jók, hogy össze-
tartsák a horgásztársaságot 
– nyilván nem mind az ezer-
négyszáz tagot, hanem a 

húsz-harminc fős magot. 
Végtelenül hálás vagyok ne-
kik, hiszen társadalmi mun-
kában, a szabadidejükben 
végeznek mindent, nem fizet-
ségért. Igaz, a köszönet és a 
hála mindennél többet jelent. 

– Nemcsak a horgászok 
népes csapatának, hanem 
az ÉRD törzsszurkolóinak is 
oszlopos tagja. Ez a „hobbi” 
hogyan jött?

– Eredetileg a párom volt a 
kézilabda-rajongó, ő csalt el 
magával, de persze nem kel-
lett sokat biztatni engem 
sem – szeretem a jó társasá-
got. Ez egyébként egy külön-
leges szurkolói csoport, egy-
részt az összetartás, szere-
tet miatt, ami nemcsak a 

szurkolókat fűzi össze, ha-
nem köztük és a játékosok 
közt is kialakult. Másrészt 
családok is jönnek, nincs 
tombolás, rendbontás. Har-
madrészt a szurkolók több 
karitatív eseményen is részt 
vesznek. Mostanában sajnos 
a betegségem miatt jobbára 
csak a hazai meccsekre já-
rok, de nagyon nagy élmény 
volt eljutni korábban a kül-
földi meccsekre, együtt utaz-
ni 36 órát a többi szurkoló-
val.

– Említette a betegségét. 
Mennyire befolyásolta az éle-
tét? 

– Egy ritka izomsorvadá-
sos betegségben szenvedek, 
ami többféle módon is kihat 
az életemre. Egy éve vagyok 
betegállományban, a hor-
gászegyesületnél az aktív 
munkában kevesebbet tudok 
részt venni, de a fiúk segítsé-
gével – akik nagyon számíta-
nak rám – továbbra is dolgo-
zom. A betegállomány miatt 
több időm van, amit a szerve-
zésre tudok fordítani. A csa-
ládom nagyon sokat segít 
ebben – ott a párom, édes-
apám, a lányaim, a négy uno-
kám, most várjuk az ötödi-
ket. Elsősorban nagyon so-
kat köszönhetek kedves fele-
ségemnek, Icának, aki napi 
24 órában vigyáz rám fan-
tasztikus szeretettel, oda-
adással. Többek között neki 
is köszönhetően bízom ab-
ban, hogy még nagyon soká-
ig aktív tagja lehetek a hor-
gászegyesület közösségé-
nek, illetve a szurkolókénak. 
Az én betegségemre nincs 
gyógyszer, de az a szeretet, 
ami körülvesz, mindig segít.

Beszélgetés Solti Gáborral, az Érd és Környéke Horgászegyesület elnökével 

A szeretet, ami körülvesz, mindig segít

Solti Gábor Baján született, 1956-ban. Hároméves korától 
Budapesten, 1971-től 81-ig Érden, majd öt évig Iváncsán élt. 
1986-tól ismét Érden lakik. Villamosmérnök, villamosmér-
nök-tanár, közoktatás-vezető. 1981 és 1993 között Iváncsán 
matematikát és fizikát oktatott, Érden a 2. számú általános 
iskolában matematikát és technikát, majd a 220-as szak-
munkásképzőben villamos szaktanár volt. 1993-tól 1998-ig 
a Széchenyi István SZKI igazgatója. 1998 óta a MOL Nyrt. vil-
lamos beruházója. Gyermekkora óta horgászik, tízéves kora 
óta van horgászengedélye. 1986 óta érdi horgász, 1987-től 
titkára, 2010-től elnöke az egyesületnek.

Feleségével, Icával harminc éve élnek együtt
A szeretett helyen: a vízparton
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Érd városvezetői idén is részt vettek a huszon-
hetedik alkalommal megrendezett Bálványosi 
Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban. 
A polgármester vezette delegáció azonban 
nem csak passzív szereplője volt a progra-
moknak, hiszen egy, a határon átnyúló önkor-
mányzati kapcsolatokról szóló beszélgetésben 
T. Mészáros András polgármester is kifejthette 
Érd álláspontját.

Tusványoson a progra-
mok jelentős része ebben az 
esztendőben is a különböző 
politikai, társadalmi, köz-
életi vagy akár kulturális 
témákban szervezett beszél-

getések köré épült. Az egyik 
ilyen, a szervezők által aktu-
álisnak vélt téma a magyar 
és erdélyi önkormányzatok 
határokon átívelő kapcsola-
tainak a mibenléte volt.

Más politikusokkal közö-
sen ebben a beszélgetésben 
vett részt T. Mészáros And-
rás polgármester is, aki el-
sősorban Érd és testvérvá-
rosi kapcsolatai apropóján 
fogalmazta meg gondolatait. 
Szerinte, noha lényeges az 
önkormányzatok, továbbá a 
különböző szervezetek és 
egyesületek közötti viszony 
kialakítása, ennél meghatá-
rozóbb a személyes, emberi 
kapcsolatok kibontakozása. 

Az a legfontosabb, hogy az 
intézmények, a civil szerve-
zetek és legvégül az embe-
rek találjanak egymással 

kapcsolatot. Az régen túlmu-
tat a politikán, amikor a 
szászrégeni Bolyai János Is-
kola matematikaversenyén 
az érdi Bolyai János Általá-
nos Iskola tanulói vesznek 
részt. De említhetem azt is 
példaként, hogy a Léván lévő 
Jövő Iskolájának a március 
15-i ünnepségén az érdi Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
diákjai adtak műsort. Hi-
szem, hogy ez róluk szól, s 
nem a politikusok találkozó-
járól. Ezek azok a kapcsola-
tok, amelyek egyre szemé-
lyesebbé válnak, így elmond-
ható, hogy a határokon át-
ívelő összeköttetéseinket ez 
tölti meg tartalommal – ma-

gyarázta a közönségnek a 
polgármester.

Mivel az előadás interak-
tív volt, így a közönség is 
kérdezhetett, illetve hozzá-
szólhatott a témához. Gre-
gor Alexandra, Érd diák-al-
polgármestere a határon túli 
kapcsolatoknak egy talán 
még kevésbé kiaknázott te-
rületéről, a fiatalabb korosz-
tályok számára megnyilvá-
nuló lehetőségekről érdeklő-
dött, vagyis arról, hogy ho-
gyan lehetne az erdélyi tele-
püléseken működő ifjúsági 
önkormányzatokkal szoro-
sabbra fűzni a kapcsolatot. 
T. Mészáros András azonnal 
pozitív visszacsatolással élt, 

s megígérte, hogy felveszik a 
kontaktust azokkal az ön-
kormányzatokkal, ahol ifjú-
sági testület is működik. 

A polgármester előadásá-
ban néhány, a határon túli 
kapcsolatok minőségét javí-
tó elképzelést is felvázolt. 
Úgy véli, például célszerű 
lenne eljutni oda, hogy egy-
egy magyar vagy külhoni 
település akár gazdasági, 
akár kulturális, akár pedig 
egyéb közpolitikai téren, de 
szerepet tudjon vállalni a sa-
ját testvértelepülésén. Mind-
ehhez persze megfelelő tör-
vényi és jogszabályi keretet 
kell biztosítani – tette hozzá.

n NYH

Az érdi közgyűlés júliusi 
ülésével véget ért a képviselők 
számára az első fél év szor-
galmi időszaka, amely után a 
városi plénum politikai erői-
nek talán érdemes mérleget 
vonni. Ezért arra kértük a 
frakciók, illetve a pártok kép-
viselőit, értékeljék lapunknak 
az elmúlt fél esztendőt. Ezút-
tal dr. Csőzik László, a köz-
gyűlés 2030 Egyesület képvi-
selőjének véleményét ismer-
hetik meg.

Az eltelt féléves időszak leg-
nagyobb előrelépése, hogy – 
nagyrészt EU-s támogatásból 
– végre elkészült a Bem tér és 
az autópálya-csomópont kor-
szerűsítése, s megkezdődött a 
parkvárosi SPAR üzletház 
építése is. Érd-Parkváros már 
legalább 10 éve vár ezekre a 
beruházásokra, amelyek kü-
lönféle okok miatt állandóan 
húzódtak, indításukat unos-
untalan elhalasztották. 2005 
őszén a parlamenti költségve-
tési szavazás után – még al-
polgármesterként – nagy 
örömmel jelenthettem be, 
hogy hamarosan elindul ez a 

fejlesztés is, hiszen immár ér-
vényes törvény rendelkezett 
annak megvalósításáról. Ezt 
azután a következő év tava-
szán az Országgyűlés módo-
sította, és a beruházást a leg-
nagyobb bánatunkra vissza-
vonta. Ezzel párhuzamosan a 
pálya melletti terület haszno-
sítására kiírt versenypályá-
zaton győztes cég is levette a 
napirendről a nagyáruház 
építését. Arra azonban senki 
sem számított, hogy kerek 10 
évet kell majd várni arra, 
hogy elkészülhessen Parkvá-
ros új központjának keret-inf-
rastruktúrája és zászlóshajó-
ja. Örvendetesnek tartom, 
hogy az áruházépítő céggel – 
belső helyiséghasználat he-
lyett – sikerült megállapodni 
egy új közösségi ház építésé-
ről, és azt is, hogy végre sor 
kerülhet a Teleki iskola átépí-
tésére, bővítésére. Ezzel 
együtt a Bem tér még nincs 
kész, folytatni kell a fejleszté-
seket, hogy Parkváros is ré-
szese lehessen annak az 
agórafejlődési folyamatnak, 
amelyen a város központja 

már átesett. A korábbi Park-
városi Közösségi Ház már ré-
gen bontásra érett épülete és 
annak közvetlen környezete 
pl. alkalmas lehet számos to-
vábbi funkció (park, kulturá-
lis tér stb.) kiszolgálására is.

2016 első fele furcsa módon 
úgy mélyítette el a – 2010 óta 
jóformán teljes körű hegemó-
niára szert tett – kormányzó-
párt és az ellenzék közötti 
szembenállást, hogy az nem 
járt együtt a helyi politika 
úgymond minőségi felpezsdü-
lésével. Az ellenzékhez Érden 
nem tudom hozzászámolni a 
Jobbikot, a 4 listás képviselő 
ugyanakkor mind eltérő szer-
vezetet képvisel, nem alkot 
egy közös frakciót, meglehet, 
emiatt erőtlenebb is. A politi-
kai szervezetek a közgyűlé-
sen kívül alig-alig látszódnak 
– az ellenzékieknek persze 
saját hatékony médiafelüle-
tük sincs –, a ’90-es és a 2000-
es években megszokott adok-
kapok manőverek, a 
betonbiztos testületi többség 
hiánya miatt megszokott 
csörték, „partizánakciók” 

rendre elhaltak, közben a Fi-
desz–KDNP-n belül a belső 
ellenzék teljesen marginali-
zálódott, a harcokban koráb-
ban jeleskedő Civil Érdek pe-
dig kiesett az önkormányzat-
ból, majd a tevékenységével is 
felhagyott. Érden mindig is az 
országos átlagnak megfelelő-

en alakultak a választási 
eredmények, ezért a Fidesz–
Jobbik-eg yüttműködéssel 
szemben felálló ellenzéknek, 
ha 3 év múlva le akarja győzni 
a harmadik ciklusát töltő pol-
gármestert, teljesen új szövet-
ségi és választási stratégiát 
kell megalkotnia – ilyen érte-
lemben tehát elég önkritikus 
vagyok.

Természetesen még vélet-
lenül sem az ún. kamarilla-
jellegű politizálást sírom 
vissza, éppen ezért érdemes 
felidézni – s nem hagyni fele-
désbe merülni – a létező 
progresszív hagyományo-
kat: éppen 10 éve annak, 
hogy Ujhelyi Gyula kezdemé-
nyezésére és elhivatott koor-
dinálása mellett összeült az 
Érdi Kerekasztal (ÉKA), 
amely a 2006. évi önkor-
mányzati választások előtti 
nyáron egy kitartó és előre-
mutató párbeszédre késztet-
te az akkori politikai erőket. 
Nem tudom, lesz-e még vala-
ha Érden ahhoz hasonló ke-
gyelmi helyzet, amely meg-
ágyazott ennek a rendhagyó 
formának, de a kerekasztal 
által elfogadott átfogó politi-
kai megállapodás egy olyan 
produktum, amelyre minden 
benne részt vevő közéleti 
szereplő büszke lehet. Kár, 
hogy az ott megtapasztalt 
európai vitakultúra és politi-
kai koordináció kiveszett az 
érdi közéletből.

Dr. Csőzik László

T. Mészáros András arra 
kért minden érdi polgárt, aki 
felelősséget érez az ország és 
családja biztonságért, hogy 
október 2-án szavazzon nem-
mel a kötelező betelepítési 
kvótára. A polgármester múlt 
szerdán sajtótájékoztatóján 
ezt annak kapcsán hangsú-
lyozta, hogy miért hívott ösz-
sze rendkívüli közgyűlést es-
tére. 

– Azt gondoljuk, hogy Euró-
pa vezetői tévedésben élnek! 
Továbbra sem tettek le arról a 
szándékuktól, hogy Európa 
befogadja a bevándorlók milli-
óit, amivel olyan kockázatnak 
teszik ki az Európai Unió tag-
államait, ami józan ésszel 
nem felvállalható – mondta a 
polgármester.

Sajtótájékoztatóján T. Mé-
száros András azt mondta, 
hogy a kormány azért utasítja 
el a kötelező betelepítési kvó-
tát, mert az növelné a terror-
veszélyt. – Európai és ameri-
kai biztonsági szakemberek, 
rendőrségi, titkosszolgálati 
és hírszerzési vezetők folya-
matosan figyelmeztették Eu-
rópát a terrorveszély növeke-
désére. A bevándorlók nagy-
részt olyan területekről jön-
nek, ahol az európai államok 
éppen katonai akciókat hajta-
nak végre. Mára bebizonyoso-
dott, hogy a terroristák tuda-
tosan és jól szervezetten arra 
használják fel a népvándor-
lást, hogy elvegyüljenek a be-

vándorlók tömegében. Senki 
sem tudja megmondani, hogy 
hány terrorista érkezett a 
migránsok között eddig és há-
nyan érkeznek továbbra is 
nap mint nap.

Ugyanezen a napon késő 
délután rendkívüli közgyű-
lést tartottak. T. Mészáros 
András polgármester arra 
emlékeztette képviselőtársa-
it, hogy másfél évvel a francia 
Charlie Hebdo szerkesztősé-
ge elleni terrortámadás óta 
tucatnyi, az Iszlám Államhoz, 
annak követőihez köthető tá-
madás érte az európai polgá-
rokat. – Közel ezer ember 
esett áldozatául e fanatiku-
sok által végrehajtott szörnyű 
bűncselekményeknek. A pol-
gármester arra kérte a köz-
gyűlést, hogy egyperces 
néma csenddel adózzanak az 
áldozatok emléke előtt.

Részletesen felsorolta, 
hogy tavaly januárban és no-
vemberben Párizsban történt 
terrorista merényletben 147 
ember esett áldozatul. Tavaly 
júniusban a tunéziai Souse 
városában 38 nyugati turista 
halt meg. Tavaly december-
ben az amerikai San Bernar-
dinóban 14 ember halt meg. 
Idén márciusban, Brüsszel-
ben 32 áldozat volt. Júniusban 
Orlandóban 49, Isztambulban 
45, a bangladesi Dakkában 
24, Nizzában 84 áldozatot kö-
vetelt a terrorizmus. Ans-
bachban 9 sebesült, köztük 

négy súlyos. Münchenben 9 
áldozat, köztük egy 15 éves 
magyar fiú halt meg a ter-
rorizmus miatt. Múlt kedden 
pedig Rouen elővárosában 
egy templomba hatoltak be 
terroristák mise közben, ahol 
elvágták egy 84 éves pap tor-
kát.

– Ma már minden felelősen 
gondolkodó számára világos 
tény, hogy a terroristák tuda-
tosan és jól szervezetten elve-
gyülnek a bevándorlók töme-
gében. Az európai rendőri 
együttműködés hivatalos 
szerve, az Europol jelentése 
szerint már most is több száz 
potenciális terrorista van Eu-
rópában – mondta a polgár-
mester.

– A bevándorlási válság, 
terrortámadások, a brit kilé-
pés közepette Európában 
napról napra nő a félelem, a 
polgárokban elhatalmasodik 
az érzés, hogy bizonytalan a 
jövő. Ahhoz, hogy eltűnjön a 
félelem és bizonytalanság, az 
unióban minden kezdeménye-
zést, amely hatásköröket 
akar elvonni a nemzetálla-
moktól, meg kell állítani, ezt a 
politikát abba kell hagyni. A 
bevándorlási válság és terro-
rizmus ügyében a cselekvés 
előfeltétele az, hogy az euró-
pai vezetők is elfogadják a té-
nyeket. Az uniós polgárok 
csaknem kétharmada közvet-
len összefüggést lát a migrá-
ció és a bűnözés, illetve terro-

rizmus növekedése között. 
Ezt a terrorista veszélyt akar-
ja erővel szétteríteni Brüsszel 
szerte Európában a kötelező 
betelepítési kvóta bevezetésé-
vel. Ezt a veszélyt Magyaror-
szág csak akkor tudja elhárí-
tani magától, ha pártállástól 
függetlenül mindenki, aki fe-
lelősséget érez az ország és 
családja, gyermekei, unokái 
biztonságáért, elmegy októ-
ber 2-án és nemmel szavaz a 
népszavazáson.

A közgyűlés 12 igennel tá-
mogatta a javaslatot.

Dr. Bács István alpolgár-
mester a közgyűlést követően 
az Érdi Újságnak elmondta, 
hogy véleménye szerint a ter-
rorfenyegetettség eljutott 
arra a szintre, amikor pártál-
lástól függetlenül mindenki-
nek meg kell nyilvánulnia és 
el kell utasítania a terrort, 
megálljt kell parancsolni 

azoknak a politikai erőknek, 
amelyek lehetőséget adnak a 
terroristáknak arra, hogy 
Európába jussanak. – Az el-
múlt évek politikáját látva 
nem tudjuk ezt máshogy érté-
kelni, mint úgy, hogy az Euró-
pát válsághelyzetbe sodró li-
beralizmus áldozatai azok a 
tragikus sorsú emberek, akik 
az elmúlt években a terroriz-
mus következtében életüket 
vesztették. Rájuk emlékez-
tünk a közgyűlés elején – 
mondta dr. Bács István. Az 
alpolgármester hozzátette: 
furcsa, hogy a DK képviselője 
hivatalos elfoglaltságra hivat-
kozva nem jelent meg a rend-
kívüli ülésen. – Nem tudom, 
milyen hivatalos elfoglaltsága 
lehet egy pártja listavezetője-
ként mandátumhoz jutó kép-
viselőnek, azon kívül, hogy a 
rá szavazó választópolgáro-
kat képviselje. n NYIlaS HaJNI

Az Érd és Térsége Csator-
na-szolgáltató Kft. augusz-
tustól Érd szennyvízcsator-
na-hálózattal rendelkező ré-
szein elkezdi ellenőrzi a 
szennyvízcsatorna-haszná-
lat szabályszerűségét. Az el-
lenőrzés célja az illegális 
szennyvízcsatorna-haszná-
lat és a csapadékvíz közcsa-
tornába történő bevezetésé-
nek felderítése azon ingatla-
nok esetében, amelyek a 
nyilvántartás szerint még 
nem kötöttek rá a műszaki-
lag elérhető csatornaháló-
zatra.

A jelenlegi vizsgálat elsőd-
leges célja a szennyvízcsator-
nába történő, szabálytalan 
csapadékvíz-bevezetések fel-
kutatása, valamint az illegá-
lis bekötések felderítése.

Az augusztustól kezdődő 
ellenőrzés során az ellenőr-
zést végző személyek az 

ÉTCS Kft. pecsétjével és 
ügyvezetőjének aláírásával 
ellátott megbízólevéllel és 
fényképes igazolvánnyal iga-
zolják magukat. 

Az ingatlanon keletkezett 
szennyvíz elhelyezésének 
módját az ÉTCS Kft. munka-
társai vagy megbízottjai – az 
ingatlantulajdonos vagy 
megbízottja jelenlétében – 
az ingatlanon belül helyszíni 
ellenőrzéssel és/vagy kame-
rás vizsgálattal állapítja 
meg. Amennyiben szabály-
talanságot tapasztalnak a 
szakemberek, a jogellenes 
állapot megszüntetéséig az 
ingatlan ivóvízhasználata és 
a feltárás időpontjában érvé-
nyes csatornahasználati díj 
kétszeres értékének figye-
lembevételével számított 
pótdíjat szabhat ki, továbbá 
az ÉTCS Kft. kötbért is érvé-
nyesíthet.

Ugyanakkor azok a fo-
gyasztók, akik még nem je-
lentették be a rákötést a fe-
lülvizsgálat időpontjáig, az 
ellenőrzést megelőzően az 
utcák szerinti ütemtervben 
jelzett időpontig az ÉTCS 
Kft. ügyfélszolgálati irodá-
jában (2030 Érd, Felső u. 2.) 
személyesen bejelenthetik 
az illegális szennyvízcsa-
torna-használat tényét. Ez 
esetben az ÉTCS Kft. – az 
Üzletszabályzatban leírtak-
tól eltérő módon – nem a két-
szeres, hanem csak egysze-
res csatornadíjtételt szám-
láz ki.

Érden nagyobb csapadék 
esetén több helyen kiönt a 
csatornahálózat. Ennek 
egyik oka, hogy csapadékvíz 
jut a szennyvízcsatornába, 
amelyet kizárólag szennyvíz 
elvezetésére terveztek és 
építettek. Közös érdek, hogy 

a kiöntések és az általuk 
okozott kellemetlenségek 
megszűnjenek. Ehhez fel kell 
deríteni azokat a pontokat, 
ahol a csapadékvíz bejuthat 
a szennyvízcsatornába. Az 
ÉTCS Kft. Érden kizárólag 
elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatorna-hálóza-
tot üzemeltet. Ennek megfe-
lelően a szennyvízcsatorná-
ba kizárólag szennyvíz bo-
csátható be, csapadékvíz 
bevezetése nem engedélye-
zett.

A csapadékvíz-bevezetést 
füstöléses vagy kamerás eljá-
rással ellenőrzik – digitális, 
helymeghatározásra alkal-
mas fénykép készül azokról 
az ingatlanokról, amelyek 
csapadékvíz-bevezetését a 
szennyvízcsatornába az eljá-
rás igazolja. Erről azon in-
gatlanok tulajdonosai, akik 
az eljárás alkalmával nem 

tartózkodnak az ingatlanu-
kon, hivatalos értesítést kap-
nak, jegyzőkönyv felvétele 
céljából, egy időpont megjelö-
lésével. Az eljárás alkalmá-
val ingatlanukon tartózkodó 
ingatlantulajdonosokkal 
vagy meghatalmazottjukkal 
a helyszínen megtörténik a 
jegyzőkönyv felvétele.

A szennyvízelvezető törzs-
hálózatba jogellenesen beve-
zetett csapadékvíz mennyi-
sége után a víziközmű-szol-
gáltató pótdíjat számol fel. 
Az ÉTCS Kft. a pótdíj mérté-
két az üzletszabályzatában 
rögzítettek szerint az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat 
által észlelt jellemző éves 
csapadékmennyiség (mm), 
az ingatlan vízzáróan bur-
kolt felületei (m2) és 0,8 lefo-
lyási tényező figyelembevé-
telével határozza meg.

n BNYH

Az érdi közgyűlés féléves munkáját értékelik a frakciók és a pártok

„A vitakultúra és politikai koordináció kiveszett az érdi közéletből”

A határokon átívelő kapcsolatok erősítése a cél

T. Mészáros András és Gregor 
Alexandra, az érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat alpolgármestere Er-
délyben, a Gyilkos-tónál

Kötetlen hangulatban osztották meg tapasztalataikat a beszélgetésben részt vevő politikusok

Érd elítéli a terrort!

Egyperces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra

Füstöléssel ellenőrzik a szabálytalan csatornabekötéseket
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Csodagyereknek tartották, s életművével va-
lóban elképesztő csodákat művelt a zene bi-
rodalmában. Már négyéves korától hegedülni 
és zongorázni tanult, ötévesen – ákombákom 
kottafejekkel – saját zongoraversenyt írt.

Rövid, de annál terméke-
nyebb élete során hatszáznál 
is több zeneművet alkotott: az 
utolsót, a legmegrázóbbat a 
halálos ágyán írta. 

Wolfgang Amadeus Mozart 
egy zenész házaspár hetedik 
gyermekeként, a mai ausztri-
ai Salzburgban jött a világra. 
Apja, Johann Georg Leopold 
Mozart egyházi muzsikus, 
hegedűművész, pedagógus, a 
salzburgi érsek udvari zene-
szerzője és másodkarmeste-
re volt. A kis Wolfgang fan-
tasztikus, rendkívüli tehetsé-
ge már nagyon korán megmu-
tatkozott, ezért apja széles 
körű zenei ismeretekkel látta 
el, meglepő gyorsasággal ta-
nult. Már négyévesen hege-
dült és zongorázott, s alig 
hatévesen már európai hang-
versenykörútra indult édes-
apjával és a nővérével. 

A császárnő, Mária Teré-
zia meghívására Bécsben 
koncerteztek először, majd 
München, Bécs, Párizs, Lon-
don és több olaszországi út 
következett. Fél Európa a 
gyermek Mozartot ünnepelte, 
aki ezáltal megfordult a leg-
magasabb társadalmi körök-
ben is, elsajátította a szertar-
tásos, mértéktartó udvarias-
ságot, megismerte az európai 
élet felhőtlen eleganciáját. 
Mindez persze művészetére 
is hatással volt. 

Hallgatóságát mindenütt 
ámulatba ejtette, útját sike-
rek, elismerések, kitünteté-
sek koronázták. 17 éves korá-
ban a salzburgi érsek zene-
karának hangversenymeste-
re lett, ám működése során 
sok megaláztatásban is része 
volt, ezért 1781-ben a szolgai 
kötöttségek alól Bécsbe me-

nekült. Nehéz, nélkülözések-
kel teli évtized következett az 
életében, szerencsére ez nem 
befolyásolta alkotói kedvét. 

Rövid, de annál terméke-
nyebb élete során Mozart ösz-
szesen 626 művet alkotott. 
A  zenetörténet első remek-
műveként tartja számon a 
Bastien és Bastienne című, 
kis német daljátékát. A leg-
utolsó, a halála pillanatáig 
készülő Requiem, amelyet 
végül egyik növendéke feje-
zett be, legmegrázóbb re-
mekműve. Legjelentősebbek 
az operái és daljátékai, ame-
lyekből alig 25 év leforgása 
alatt húszat megírt. Legis-
mertebbek a Varázsfuvola, a 
Figaro házassága, a Don Gio-
vanni és a Szöktetés a szeráj-
ból. 

Mozart korának szinte 
minden zenei műfajában je-
lentőset alkotott. Írt miséket, 
operákat, oratóriumokat, 
kantátákat, orgona- és zon-
goraműveket, versenyműve-
ket és szonátákat a legkülön-
félébb hangszerekre, kama-
razenei műveket, dalokat, 
balettet, színpadi kísérőze-

nét. Ez a hihetetlen teljesít-
mény nemcsak szorgalmá-
nak volt köszönhető, hanem 
annak a különös képességé-
nek, hogy akkor is tudott 
komponálni, ha közben vala-
mi egészen mással foglala-
toskodott, például épp ked-
venc szenvedélyének, a bili-
árdozásnak hódolt. Zseniali-
tása az időtől és kortól füg-
getlen, egyedi és páratlan 
stílusában rejlik.

Hevesi Sándor a követke-
zőképpen foglalta össze a ki-
váló zeneszerző, Mozart rö-
vid pályafutását: „Négyesz-
tendős korában királynék 
ringatták a térdükön, har-

mincöt éves korában jeltelen 
tömegsírba fektették, nyolc 
forint és hatvanhat krajcár 
temetési költséggel – s mind-
ez alapjában véve nem is fon-
tos. Kicsi korában oly szerény 
volt, hogy sírva fakadt, ha 
nagyon megdicsérték, s a ha-
lálos ágyán olyan alázatos 
volt, hogy nem gondolt az ál-
lapotára, hanem csak a 
Requiemre, mert igazán és 
őszintén úgy érezte, hogy kö-
telessége ezt a ’hattyúdalát’ 
befejeznie. Olyan alázatos és 
olyan diadalmas, olyan ki-
csiny és olyan nagy volt, mint 
egy szent – s a zene volt az ő 
Krisztusa.”  n BE

„Sokkal több a közös benned másokkal, mint 
gondolnád!” – hirdeti a nagyszabású Nemzetközi 
Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár idei plakát-
ja. Ahogyan csaknem negyed évszázada minden 
nyáron, ebben az esztendőben is „világvárossá”: 
a színes viselet, a táncok és a népi hagyományok 
színterévé válik az Érdhez közeli település. 

Augusztus 12. és 22. között 
rendezik meg Százhalombat-
tán a hagyományos, óriási 
érdeklődésre számot tartó 
Summerfestet, amelyen ezút-

tal húsz ország hagyomány-
őrző együttesei vesznek 
részt. Argentína, Ciprus, 
Costa Rica, Dagesztán, 
Egyiptom, Franciaország, 
Kolumbia, Mexikó, Olaszor-
szág, Oroszország, Paleszti-
na, Peru, Spanyolország, 
Szenegál, Szerbia, Thaiföld, 
Törökország, Uruguay, Üz-
begisztán néptáncosainak, 
valamint a vendéglátó Forrás 
Néptáncegyüttes produkcióit 
élvezheti a közönség. 

– „A huszonhárom év 
majdnem egy negyed század, 
még kimondani is hátborzon-
gatóan hosszú idő! – állapí-
totta meg az idei fesztivált 
beharangozó köszöntőjében 
Szigetvári József fesztivál-

igazgató, hozzátéve: Aki az 
első fesztivál évében szüle-
tett, mára már az egyetemi 
tanulmányait is befejezhette, 
lehet, hogy dolgozó lett belő-
le, talán férj vagy feleség, ki 
tudja? Egy azonban biztos, 
az ő életének szerves hozzá-
tartozója a Summerfest, úgy 
született meg, és úgy telt el 
az eddigi élete, hogy annak 
állandó szereplője volt a fesz-
tivál.” Az igazgató hangsú-
lyozta: bár évről évre renge-
teg munkával és aggodalom-
mal jár a szervezés, a külföl-
diek öröme, a közönség sze-
retete arra kötelezi őket, 
hogy mindenképpen folytas-
sák, amit elkezdtek, és örö-
kítsék át a város következő 
nemzedékeire.

Idén az igazi nag y 
folklórkavalkád augusztus 
13-án délelőtt kezdődik, kora 
délután pedig már az összné-
pi körtáncon is részt vehet-
nek az érdeklődők a feszti-
válsátorban. Augusztus 14-
én pedig a zászlófelvonással 
veszi kezdetét a XXIII. 
Summerfest Nemzetközi 

Folklórfesztivál, s ugyan-
ezen a napon lesz a nyitóce-
remóniai is. Augusztus 21-ig 
pedig minden napon sokszí-
nű, roppant gazdag program 
várja a közönséget. A legki-
sebbeknek játék, mese, báb-
színház, nemzetközi játszó-
ház és persze rengeteg tánc 
lesz majd műsoron, a felnőt-
tek többek között részt vehet-
nek a Népek Bálján, orientá-
lis és népi táncokat tanulhat-
nak és körülnézhetnek a 
népművészeti vásárban, ahol 
eredeti kézműves portéká-
kat lehet majd vásárolni a 
fesztivál egész ideje alatt.

A külföldi, távoli és egzoti-
kus tájakról érkező néptánc-
együttesek mellett számos 
hazai fellépője is lesz a prog-
ramsorozatnak. Pál Lajos és 
családja 16-án este ad kon-
certet a Szent István katoli-
kus templomban, 17-én Be-
recz András önálló estjére 
kerül sor, 18-án este pedig 
Szalóki Ágnes és a Chorus 
Matricanus közös koncertjét 
élvezhetik a református 
templomban. 

Ugyancsak különleges él-
ményt nyújt majd a Gördülő 
Táncegyüttes, melynek tag-
jai, bár kerekesszékbe kény-
szerültek, mégis megmutat-
ják, hogyan lehet a tánc se-
gítségével lábak nélkül „tal-
pon maradni”. Itt lesznek a 
százhalombattai Felhőjárók 
színjátszói, valamint Jánoki 
Márió énekes is. A részletes 
programról a fesztivál hon-
lapján tájékozódhatnak az 
érdeklődők. n BE 

A péntek már a művek be-
csomagolásával és pakolá-
sával telt a Bolyai Iskolában. 
Július 29-én búcsúesttel kö-
szöntek el egymástól a kom-
pánia tagjai. Az itt született 
munkák válogatásával az 
Érdi Galéria novemberi kiál-
lításán találkozhat majd a 
helyi közönség. 

Hamar elszállt a két hét, 
múlt szombaton bezárta ka-
puit a VIII. Érdi Művésztelep. 
Pénteki látogatásunkkor 
már sokan összecsukták áll-
ványukat, kimosták az ecse-
teket és az elkészült munká-
kat rendszerezték. A Buda-
pestről érkezett Székács 
Zoltán festőművész először 
vett részt a művésztelepen, 
kíváncsiak voltunk, milyen 
benyomásokkal, tapasztala-
tokkal távozik. – Remekül 
éreztem magam! Annak da-
cára, hogy egy jól összeforrt, 
összeszokott társaságba 
csöppentem, nagy szeretet-
tel fogadtak, s úgy vehettem 
részt a kéthetes munkában, 
mintha már nyolc éve aktív 
tagja volnék a társaságnak. 
Ez annak is köszönhető – 

magyarázta a festőművész 
–, hogy hozzá is nagyon kö-
zel áll az a gondolkodás, 
amit a többiek képviselnek. 
Meggyőződése, hogy az itt 

alkotó művészek csupán mi-
nimális mértékben hatnak 
egymásra, különösen, hogy 
itt kiforrott arculatú, emble-
matikus művészek vannak 
jelen, akik mind letettek már 
valamit az asztalra. Viszont 
az egészen apró dolgokban 
mégis tudnak impresszió-
kat szerezni egymástól, 
amelyekből új tagként ő kü-
lönösen sokat összegyűjtött. 

Láthatta, ki hogyan dolgo-
zik, milyen munkatempó-
ban veszi fel mindennap a 
fonalat, mikor hagyja abba 
a képet, hogyan lát hozzá a 
folytatásának. Itt zömmel 
már nem fiatal, hanem érett 
művészek alkottak együtt, 
akikről köztudott, hogy szí-
vesebben dolgoznak a ma-
guk „elefántcsonttornyá-
ban”, ezért igen erős kimoz-
dulást jelent számukra a 
művésztelepen való részvé-
tel. Székács Zoltán koráb-
ban számos – köztük renge-
teg külföldi, például német-
országi, malajziai, spanyol-
országi – művésztelepnek is 
részese volt, így tapaszta-
latból állíthatta, hogy az 
érdi az egyik legjobb, amin 
valaha járt. – Nem a körül-
mények, hanem az itt ural-
kodó szellemi erő tette azzá, 
ami megfelelő értéket adott 
a csoportnak. Székács Zol-
tánnak egyébként augusz-
tus 6-án nyílik kiállítása a 
szekszárdi Művészetek Há-
zában, így az itt befejezett 
képeinek 90 százaléka már-
is a közönség elé kerülhet.

Vele ellentétben Sz. Varga 
Ágnes Kabó a kezdetektől 
jelen van a művésztelepen. 
Kérdésükre elmondta: már 
az első hangulatából lát-
szott, hogy nagy jövője lesz 
az érdi kezdeményezésnek. 
Olyan művészekkel ismer-
kedhetett meg, akikkel 
rendkívül építő, jó közössé-
get sikerült kialakítaniuk. 
A  korábbi helyszínekkel is 
elégedett volt, mégis mind-
annyian úgy látták, hogy az 
idei volt talán a legideáli-
sabb számukra. Aki akart, 
nyugodtan magányba vonul-
hatott a saját kis „birodal-
mába”, alkalmi műtermébe. 
Így senki és semmi nem za-
varta a munka közbeni me-
ditálásban, összpontosítás-
ban – tette hozzá a festőmű-
vész-grafikus. Kéri Mihály 
művészeti vezető szomorú-
an vette tudomásul, hogy 
már csomagolnak a művész-
társak. Annak viszont örült, 
hogy a két hét alatt mintegy 
száz alkotás született. Bár 
ebben a műfajban nem a 
mennyiség a lényeg, viszont 
az már látszik, hogy a mun-

kák minősége is igen figye-
lemre méltó – mondta. Mint 
megtudtuk, a búcsúesten a 
részt vevő művészek egy-
más között is összegezték 
idei tapasztalataikat, fel-
idézték az elmúlt napok tör-
ténéseit. Kéri Mihály úgy 
vélte, valamennyien elége-
detten távoztak, hiszen sike-
rült megvalósítaniuk azokat 
az elképzeléseket és terve-
ket, amelyeket még otthon 
dédelgettek magukban.

Az itt született munkák 
válogatásából novemberben 
az Érdi Galériában láthat-
nak kiállítást a helyi érdek-
lődők. Ugyanakkor ezek a 
képek az ország különféle 
helyszínein megrendezett 
tárlatokon is megjelennek, 
sőt a jövő év tavaszán Ukraj-
nába is eljut az anyag, ahol 
az ukrán konzul meghívásá-
ra nagyszabású tárlatot 
rendeznek az Érdi Művész-
telepnek.  n BÁlINT EdIT 

260 éve született Wolfgang Amadeus Mozart

„Négyesztendős korában királynék ringatták…”

A hétvégén bezárt a VIII. Érdi Művésztelep

Közel száz alkotás viszi tovább a város jó hírét

Tizenkilenc ország vesz részt a százhalombattai fesztiválon 

Ha augusztus, akkor Summerfest

Székács Zoltán először vett részt 
a művésztelepen, de kiválóan 
beilleszkedett a csapatba

Sz. Varga Ágnes több csoportos tárlatra készül az idén, amelyeken 
az itt készült alkotásokból is kiállít néhányat
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

38
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

38
36
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Konyhabútor Készítése

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
34

24

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

+36 70 590 6282
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Előtte Utána

3
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DINÓ JELMEZVERSENY

2016. szeptember 3. 15:00

A Dinóföld titkai című programunk keretében dinoszaurusz 

jelmezversenyt hirdetünk. 

Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezéseket 

2016. szeptember 1- jéig a

macsai@foldrajzimuzeum.hu e-mail címen. 

A legötletesebb, a legfélelmetesebb dinó jelmezeket várjuk!

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

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

Az Embermesék szerkesz-
tőjének neve sokak számára 
cseng ismerősen – Lengyel 
Nagy Anna közel harminc 
évig sikeresen működtette 
rádióműsorát. Beszélgető-
partnerei megosztották vele 
s a hallgatókkal élettörté-
netüket, sorsukat. Gyorsuló 
világunkban a hosszú riport-
műsorok ideje lejárt, a mű-
sort megszüntették. Lengyel 
Nagy Anna ötvenévesen új 
kihívást talált: elkezdett vilá-
got járni – hátizsákkal, olcsó 
hotelekben vagy családok-
nál száll meg, akár tejeskocsi 
platóján is utazik.

Ausztráliai barangolása-
kor jutott el CooberPedybe, 

ahol annyira megragadta 
a föld alatti lakásokban élő 
emberek világa, sorsa, a hely 
varázsa, hogy visszatért s hó-
napokig együtt élt az opálbá-
nyászokkal, megismerkedett 
életükkel, történeteikkel. Kü-
lönleges, sokszor meglepő 
élethelyzetek juttatták az opál 
kősivatagába a világ minden 
tájáról érkezett kalandorokat, 
menekülőket vagy éppen tu-
ristákat. Magyarországról is 
sokan vándoroltak ki az auszt-
rál „vadnyugatra”. 

Az opálerek feltárásának 
izgalma nyughatatlan lázban 
tartja a gödrökbe leszálló bá-
nyászokat. Ám nemcsak az 
opál igézete és a meggazda-

godás reménye tartja ott a be-
vándorlókat, hanem sokszor 
egy üzlet vagy egy társ meg-
találása is. A bennszülöttek 
figyelő tekintete, hiedelmei 
kísérik a kincskeresők próbál-
kozásait, néha balszerencsét 
vagy védettséget nyújtó for-
dulattal. Kupapiti jelentése 
az őslakosok nyelvén – fehér 
ember a lyukban, ennek el-
torzított változatáról kapta 
CooberPedy a nevét.

Lengyel Nagy Anna írásai 
közel hozzák ezeket a kalan-
dos élettörténeteket, néhol 
átmosva a valóság és kép-
zelet határait, maradandó 
élményt nyújtva Ausztrália 
távoli világáról.

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

KÖNYV

Lengyel Nagy Anna: Fehér ember a lyukban

– Miért nehezebb felismer-
nünk a hallásproblémát, mint
mondjuk a látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki
hallásvizsgálatra jelentkezik, és
azt mondja, hogy „Á, nekemnincs
hallásproblémám, nem vagyok
én süket, hiszen hallom, amit
mondanak. Igazából csak a csa-
ládom unszolására jöttem el
hallásvizsgálatra, semmi bajom“.
Sajnos ez azonban a legtöbb eset-
ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett
személy érzékeli ugyan, hogy be-
szélnek hozzá, de a szavakat
nem érti meg pontosan. A
beszédértés ilyen esetben nagy-
on rossz is lehet, csupán 40-50
százalékos arányban érti meg
az érintett a hozzá intézett
szavakat, ez súlyos kommuniká-
ciós problémákat okozhat, és
sürgős segítséget igényel.

– A megoldás akár a hallóké-
szülékek viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném
azonban felhívni a figyelmet ar-
ra, hogy a megfelelő hallóké-
szülék kiválasztása kiemelten
fontos, hisz egy öt-hat évre
szóló komoly döntésről beszé-
lünk. Szerencsére ma már
számtalan lehetőség áll a ren-
delkezésre, így érdemes akár
több márka készülékeit is ki-
próbálni. A jól bejáratott, kitűnő
minőségű, és a nagy múlttal
rendelkező márkák különböző
típusai között mindenkinek talá-
lunk személyre szabott tökéletes
megoldást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás
egy remek lehetőség, amit azért
is támogatok, mert a halló-
készüléket ott a legjobb kipró-
bálni, ahol azt valóban használ-

ni fogják: otthoni, munkahelyi
környezetben vagy baráti tár-
saságban. Nem is lehet szak-
mailag megalapozott, felelős
döntést hozni enélkül, hiszen
minden hallókészüléknek van
egy optimális hozzászokási ide-
je. A próbahordási időszak után
érdemes a tapasztalatok alap-
ján még egyszer finomhangolni
a készüléket, hogy tökéletesít-
sük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki
részt akar venni egy ingyenes
hallásvizsgálaton és szükség
esetén az ingyenes halló-
készülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehető-
séget, és jelentkezzen be az
Amplifon Hallásközpontba a
06 23 522 802-es telefonszá-
mon! – mondta el lapunknak Dr.
Makó Ádám fül-orr-gégész és
audiológus szakorvos.

A törvény is előírja, hogy a
hallásvizsgálat után kivá-
lasztott készüléket ingyene-
sen hazavihetjük egy úgy-
nevezett próbahordási idő-
szakra. Ez azt jelenti, hogy
nem csupán a vásárlás hely-
színén, hanem kényelmesen
otthoni környezetben is ki-
próbálhatjuk a kiválasztott
eszközt. Érdemes a próba-
hordás tapasztalatairól jegy-
zeteket készíteni, hogy azo-

kat később a végleges beál-
lítások során felhasználhas-
sák, illetve szükség esetén
más készüléket javasoljanak.
Ha erre kerül sor, egyébként
ezt az újonnan kiválasztott
hallókészüléket ugyanúgy
elvihetjük próbahordásra,
hiszenminden készülékmás
és más. Nagyon fontos, hogy
próbahordás nélkül soha ne
vásároljunk hallókészüléket!

Fontos!

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
Interjú Dr. Makó ÁdámPhd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal

Ahallókészüléket
ott a legjobb

kipróbálni, ahol
azt valóban

használni fogják.

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára
2016. augusztus 3-tól 26-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

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

amplifon.hu

Vegye
komolyan!
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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.
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől függően, a rendezvény 
előtt 1 órával

ELŐZETES

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

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

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás

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

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

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

Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 órá-
ig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

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

E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő ki-
vételével nyitva 10–18 óráig

AUGUSZTUS 8., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 21. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  2016/2017. évi labdarúgó-

bajnokság   Érd–Diósd
22:00  Monda és valóság határán 

10/4. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

22:30  Globo Világjáró 33. rész
23:00  Világjáró Esték – Tasmánia 

Előadássorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 3. rész

23:30  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 9., KEDD
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 22. rész 

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

sorozat Diamond Trió, 2012
21:30  Vámos Miklós beszélgetős 

műsora 11. rész Lázár Ervin
22:30  Újévi Hangversen a Szepes Gyula 

Művelődési Központban 4. rész
23:05  Tea két személyre 70. rész
23:35  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 10., SZERDA
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 23. rész 

válogatás korábbi műsorainkból

20:30  Szerelem vak vagy 
színes, kanadai romantikus vígjáték, 
R: Rex Bromfield, 1977 
12 éven felülieknek!

22:00  Bibliai Szabadegyetem 
90/5. rész

23:00  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 11., CSÜTÖRTÖK
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 24. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Szabadulás nélkül 

előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/3. rész

21:00  Rock You Jótékonysági koncert az 
Érdi Civil Állatmentők javára

22:00  Sztárportré 57. rész
22:30  Globo Világjáró 33. rész
23:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 12., PÉNTEK
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  ÉrdTV Retro 25. rész 

válogatás korábbi műsorainkból
20:30  Herkules színes, amerikai-olasz 

kalandfilm, R: Luigi Cozzi, 1983 
12 éven felülieknek!

22:10  Tea két személyre 71. rész ism.
22:40  Világjáró Esték – Tasmánia 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 3. rész

23:10  Érdi Panoráma 
A heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 13., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 34. rész
20:00  Szerelem vak vagy 

színes, kanadai romantikus vígjáték, 
R: Rex Bromfield, 1977  
12 éven felülieknek!

21:30  Monda és valóság határán 
10/4. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

22:00  Bibliai Szabadegyetem 
90/5. rész

23:00  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 14., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Sztárportré 58. rész
20:00  Herkules színes, amerikai-olasz 

kalandfilm, R: Luigi Cozzi, 1983 
12 éven felülieknek!

21:40  Szökés Soriborból amerikai isme-
retterjesztő sorozat, 1987,  5/1. rész

22:05  Monda és valóság határán 
10/3. rész Érdi helytörténeti 
ismeretterjesztő sorozat

22:30  Szabadulás nélkül 
előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/3. rész

23:00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

NYÁRI NYITVATARTÁS
augusztus 1–21-ig 

rövidített nyitva 
tartás, hétfőtől 

péntekig, 8–18 óráig.

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
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 órá-
ig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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.

Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 

Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

ELKÖLTÖZTÜNK!
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FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
Programjaink:
08.10: Bűnügyi történetek – Látogatás a Rendőrmúzeumba
08.12: Amit a Sas-hegy sziklái rejtenek
08.14: Summerfesti forgatag százhalombattai sétával
08.23: Tátorján és a Balaton – Balatonkenese
08.31: Tevesziklák és az egri vár története – Irány a Pilis

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.

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
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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.

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.

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.

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.

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 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 Időseket Ellátó Központ

ápoló munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 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 ta-
pasztalat,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: német nyelvtudás.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok,
• nyilatkozat, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
• felvétel esetén erkölcsi bizonyít-
vány, egészségügyi kiskönyv.
a munkakör 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.

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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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.

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

Orchidea utca

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

Köszönjük a segítségét!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Péntek

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

TÁ JÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.) tájékoztatja Önt, 
hogy 2016. augusztus hónaptól kezdődően Érd Megyei Jogú Város 
szennyvízcsatorna-hálózattal rendelkező részein az ÉTCS Kft. munkatársai 
vagy megbízottjai a szennyvízcsatorna-használat és a csapadékvíz-el-
helyezés szabályszerűségét fogják ellenőrizni azon ingatlanok eseté-
ben, amelyek a nyilvántartás szerint még nem kötöttek rá a műszakilag 
elérhető szennyvízcsatorna-hálózatra.

az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek az ÉTCS Kft. pe-
csétjével és ügyvezető igazgatójának aláírásával ellátott megbízóle-
véllel és fényképes igazolvánnyal igazolják magukat.

Részletekért keresse honlapunkat: www.erdicsatornamuvek.hu vagy ke-
ressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

 2030 Érd, Felső utca 2.
 Tel: 06/23-521-591 • Fax: 06/23-521-759
 E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélszolgálati irodánk és telefonos ügyfélszolgálatunk a következő idő-
pontokban áll rendelkezésére:
 Hétfő    8.00–20.00
 Kedd, szerda, csütörtök  7.30–15.00
 Péntek    7.00–13.00

az ellenőrzés lebonyolításához kérjük szíves 
támogatását, együttműködését!

Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

A bevándorlási válság
kezdete óta Európában
több mint 300-an haltak
meg terrortámadásban.

á d lá i ál
TUDTA?
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Már elkezdték az alapozását annak az új 
létesítménynek, amely a Jézus szíve kato-
likus templom mellett épül és közösségi 
házaként funkcionál majd. A tervek szerint 
főként a híveket szolgálja majd az épület, 
de a rendezvényeket bárki látogathatja, akit 
érdekelnek az adott egyházi programok.

A mintegy 300 négyzetmé-
teres, kétszintes és közel 
száz fő befogadására is al-
kalmas társasági épület lét-
rehozása már nagyon régi 
álma volt az érdi egyházköz-
ségnek. Annál is inkább, 
mert a hívek nem egyszer 
megfogalmazták, szívesen 
maradnának még együtt 
egy-egy szentmise vagy je-
les ünnep, családi esemény, 
például keresztelő vagy ese-
tenként akár temetés után, 
de erre eddig nem volt lehe-
tőségük, mert nincs a célnak 
megfelelő helyisége a katoli-
kus egyházközségnek. 

Étterembe nem szívesen 
mennének, mert nem tudják 
megfizetni, a családi ház pe-

dig alapvetően szű-
kösnek bizonyul egy 
szélesebb körű csalá-
di összejövetel, jeles 
esemény megtartásá-
ra. Mivel ez az igény 
egyre gyakrabban 
merült fel a hívek ré-
széről, az egyházköz-
ség elhatározta, hogy 
a saját ingatlanán, közvetle-
nül a templom közelében lét-
rehozza a Közösségek Ott-
honát, amely többek között 
az említett családi összejö-
vetelekre is alkalmas lesz. 

Az épületet úgy tervezték, 
hogy lesz majd egy nagy te-
rem, amely száz-százhúsz fő 
befogadására is alkalmas, 
így a családi és egyházi ren-

dezvényeken kívül lehetőség 
nyílik előadások, koncertek, 
egyéb programok megtartá-
sára is. Szükség esetén pe-
dig mind a két szinten elfér-
nek a résztvevők. Ha az épü-
let elkészül, sokfajta lehető-
ség nyílik meg az egyház és 
természetesen az egyházon 
kívüli emberek számára is, 
hiszen a katolikus egyház-

község attól sem zárkózik el, 
hogy más rendezvényeket is 
befogadjon.

Hajdú Ferenc, a templom 
plébánosa elmondta, koráb-
ban felmerült, hogy magát a 
templomot is átépítik, de ezt 
a bonyolult megoldások mi-
att kénytelenek voltak elvet-
ni. Igaz, a régi és az új épület 
egymás mellé kerül, de a kö-
zösségi ház nem jelenti a 
templom bővítését, csupán 
egy új, impozáns épülettel 
gazdagodik az egyházköz-
ség és általa Érd városa is. 
Annak is örülnek, hogy az új 
létesítménynek köszönhető-
en a templom akadálymen-
tes megközelítését is meg 
tudják oldani. Most még csak 
több lépcsőt megjárva lehet 
oda bejutni, de az új épületet 
úgy kötik össze a templom-
mal, hogy onnan lehet majd 
megközelíteni a templomot 
is, és ezt a mozgáskorláto-
zottak is akadálytalanul 
használhatják. 

Sajnos korábban előfor-
dult, hogy nagyobb esemé-
nyek alkalmával nem fért be 

mindenki a templomba. Emi-
att szerették volna bővíteni, 
de ez költségessé tette volna 
az építkezést, ezért marad-
tak ennél a megoldásnál. Az 
új épület viszont arra is al-
kalmas lesz, hogy a szertar-
tást azok is figyelemmel kö-
vethessék, akik már nem 
férnek el a templom terében, 
hiszen egybe lesz nyitva a 
két épület.

Mint megtudtuk, a beru-
házás mintegy 48 millió fo-
rint költséggel jár, amit a 
saját forrás mellett pályáza-
ton elnyert összegekből és 
az önkormányzat támogatá-
sából sikerül fedezni. Az 
épület ugyan sok szempont-
ból kötődik a katolikus egy-
házhoz, de Hajdú Ferenc úgy 
fogalmazott, hogy nemcsak 
híveket hivatott szolgálni, 
hanem bárki mást, aki szíve-
sen ellátogat majd a Közös-
ségi Otthonba szervezett 
programokra. A templom 
melletti létesítményt várha-
tóan jövő tavaszra adják 
majd át. 

n BÁlINT EdIT

A jövő héten még várja a va-
kációzó apróságokat, de a hó-
nap közepétől már nem indul 
újabb turnus a Favágó utcai 
városi táborban. A hatalmas, 
fákkal övezett, természetes 
környezetben idén is két hó-
napon keresztül kínáltak nap-
közbeni felügyeletet és tartal-
mas programokat az érdi 
gyermekeknek.

Bár a szünidőből még pár 
hét hátravan, a parkvárosi 
nyári tábor már csak augusz-
tus 10-ig fogadja azokat a ne-
bulókat, akiknek napközbeni 
felügyeletre van szükségük. A 
parkvárosi Favágó utcai in-
gatlanon immár több mint 
másfél évtizede, az érdi ön-
kormányzat támogatásának 
köszönhetően alacsony téríté-
si díj megfizetésével táboroz-
hatnak a helyi diákok.

A hatalmas kiterjedésű 
zöld terület mind sportolásra, 
mind pedig szabadtéri játé-
kokra kiváló lehetőséget kí-
nál. Napközben legfeljebb 120 
gyermeknek nyújtanak egy-
szerre teljes ellátást és tartal-

mas időtöltést a vakáció alatt. 
Minden évben más témakör-
höz kapcsolódó programok-
kal várják a gyerekeket.

Idén a Bolyai iskola pedagó-
gusai készítették el a nyolche-
tes „menetrendet”, amit ezút-
tal az olimpiai játékok jegyé-
ben álmodtak meg. A táboro-
zók érdekes ismereteket sze-
rezhettek azokról a városok-
ról, amelyek az utóbbi évtize-
dekben olimpiát szerveztek. A 
múlt héten Londonig jutottak, 
előtte már feldolgozták Syd-
neyt, Athént, Pekinget, a hé-
ten pedig az idei helyszín, Rio 
de Janeiro következik. 

A hozzá kapcsolódó ismere-
teket játékosan dolgozták fel 
és inkább a mozgásra, a 
sportra helyezték a hang-
súlyt. Délelőttönként sportjá-
tékok, izgalmas vetélkedők, 
valamint kézműves foglalko-
zások is várnak az aprósá-
gokra. A lányok kedvence a 
hulahopp karika meg az 
ugrálókötél, a fiúk szeretik a 
célba dobást, a focit, de legin-
kább a közös csapatjátékok, 

versenyek hozzák lázba az 
apróságokat – tudtuk meg 
Novot Klára táborvezető pe-
dagógustól, aki azt is elmond-
ta, hogy minden héten van 
akadályverseny, de a rajzo-
lásban és különféle kézműves 
technikákban is kipróbálhat-
ják magukat a gyerekek. 

A legnépszerűbb mégis a 
szabad foglalkozás, mert 
ilyenkor „bunkert” építhetnek 
és ez roppant izgalmas, hi-
szen az alkalmi csapatok a 
kreativitásukra és a képzelő-
erejükre támaszkodva, az ott-
honról hozott kellékekből tá-
kolják össze kis kuckóikat. 
Néha alig lehet őket kicsalo-
gatni onnan, legfeljebb az 
egyéb foglalkozásokkal sze-
rezhető pontok motiválják 
őket más foglalatosságra. A 
szerda a kirándulónap, ami 
az érdi könyvtár és múzeum 
látogatásával kezdődött, majd 
a Budakeszi vadasparkkal, a 
Pál-völgyi cseppkőbarlang-
gal, a fővárosi Természettu-
dományi Múzeummal, a 
Nagytétényi kastélymúzeum-

mal és a martonvásári 
Brunszvik-kastélyparkkal és 
a Margitszigettel folytatódott. 

Az elmúlt hetekben változó 
létszámmal működött a tábor. 
Előfordult, hogy betelt a 120-
as határ, máskor 70–80 gyer-
mek érkezett. Főként alsósok, 
a hat és tíz év közöttiek voltak 
legtöbben. Múlt heti látogatá-
sunkkor a gyerekek is szíve-
sen meséltek élményeikről. 
Csabai Alexandra a tűzoltók 
bemutatkozását tartotta a leg-
izgalmasabbnak, mert beül-
hettek az autóba és szemügy-
re vehették a tűzoltók felszere-
lését. Fóris Viktória Anna 
elsősorban a versenyeket ked-

velte, de a kirándulónapokat 
is nagyon élvezte, mert koráb-
ban még nem járt a nagytété-
nyi kastélyparkban és a többi 
helyen sem, ahová elutazhat-
tak. Móré Viktória már har-
madik éve jár a táborba, idén 
is emlékezetes napokat töltött 
ebben a közösségben. Győri 
Lili szerint az volt a legvicce-
sebb, amikor Klári néni, a tá-
borvezető is beöltözött tűzol-
tóruhába. Alig ismertek rá! Az 
is tetszett neki, hogy új bará-
tokra is szert tett, hiszen ide 
más-más iskolából jöttek a 
gyerekek, ám a hasonló ér-
deklődésűek hamar egymás-
ra találtak.  n BÁlINT Á. 

Jövő tavasztól nemcsak a híveket, hanem a város lakóit is szolgálja

Közösségek Otthona épül az Alsó utcában

Sydneytől Rióig

Hamarosan bezár a nyolchetes 
nyári napközis tábor

Komoly barátságok születtek a táborban
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Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. hét sportolója 
53 alkalommal állt ratjkőre a miskolci Kemény 
Dénes uszodában rendezett úszó országos gyer-
mekbajnokságon, ahol Őri Rebeka kétszer, Jankó 
Donát egyszer döntőzött.

Az érdi úszók legjobb 
eredményét a 2004-es szüle-
tésűek között Őri Rebeka 
érte el, aki 400 méter vegyes 
úszásban 5:21.72 perces idő-
vel csapott a célba, amely az 
ötödik helyre volt elég. A 

négynapos viadal során még 
200 m hátúszásban a nyolca-
dik legjobb idővel jutott a 
döntőbe, aztán a fináléban 
2:31.05-tel a hatodik helyen 
végzett. Őri 400 méter vegye-
sen éppen nem jutott döntő-
be, hiszen a kilencedik he-
lyen zárt, 100 méter háton 12. 
lett.

Jankó Donát az előfuta-
mok alatt 100 méter mell-

úszásban úszott döntőt érő 
időeredményt, majd a leg-
jobb nyolc között 1:15.65 
perccel zárva lett hetedik. 
Az érdi úszó még 200 méter 
pillangón, illetve mellen is 
14. helyen végzett. Ami a töb-
bieket illeti, Soeterbroek 
Krisztina legjobb eredmé-
nye a 200 méter háton elért 
18. hely, Polgár Laura 800 
méter gyorson 14., 400 méter 
vegyesen 15. lett. Kovács Ka-
rolina mindössze két szám-
ban volt érdekelt, mégis 200 
méter mellen az előkelő 15. 
pozícióban végzett, Dávid 
Eliza pedig 27. lett 200 méter 
háton, továbbá Pigler Attila 
29. lett 400 méter gyorson.

A váltókban az érdiek a 
4x100 méteres mix gyorsvál-
tóban 11., a 4x200 méteres 
lány gyorsváltóban 12., a 
4x100 méteres lány gyorsvál-
tóban és a 4x100 méteres 
mix vegyesváltóban 16., a 
4x100 méteres lány vegyes 
váltóban a 19. lettek.

n doMoNKoS

Augusztus 6-án, szomba-
ton útjára indul a labda az 
NB III-as bajnokságban is. 
Az Érdi VSE az előző évhez 
hasonlóan a Nyugati cso-
portba kapott besorolást, 
ahol nem kisebb ellenfelek-
kel kell megküzdenie, mint 
az egykori NB I-es Győri 
ETO, amely ETO FC Győr né-
ven indul, a Kaposvári Rákó-
czi FC, a Tatabánya FC vagy 
a tavaly még NB II-es Ajka. 
Az előzetes hírek szerint 
mind a négy csapat bajnoki 
álmokat sző és akkor még 
nem beszéltünk a Videoton 
FC II, Gyirmót FC Győr II, 
Budapest Honvéd-MFA II és 
a Puskás Akadémia FC II 
csapatairól. A bajnoki rajt 
adta az indítékot, hogy meg-
kérdezzük Limperger Zsolt 
vezetőedzőt a felkészülésről 
és az elvárásokról.

H. J.: Hogyan értékeli a fel-
készülést, milyen állapotban 
van a csapat?

L. Zs.: Őszintén szólva dö-
cögősen indult a felkészülés. 
Sérülések, betegségek aka-
dályozták a közös munkát. 
Voltak, akik csak menet köz-
ben tudtak bekapcsolódni a 
felkészülésbe és voltak, akik 
közben voltak kénytelenek 
akár több hetet is kihagyni 
sérülés miatt. Másrészt nyá-
ron mindig rövidebb a felké-
szülési időszak, így keve-
sebb edzőmérkőzést tudtunk 
beiktatni, amely a csapatjá-
ték szempontjából igen fon-
tos lenne.

H. J.: Négy, mondhatni mi-
nőségi igazolással erősödött 
a játékoskeret. Milyen ta-
pasztalatokkal gazdagodott 
az új játékosokkal szemben?

L. Zs.: Menczel Vilmos kö-
zéppályán azt nyújtotta a 
felkészülési mérkőzéseken, 
amit várunk tőle. Nagyon jól 
összefogja a csapatot és irá-
nyító szerepkörben egy igen 
fontos láncszeme az együt-

tesnek. Tárkányi Gergő saj-
nos hetek óta beteg, csak egy 
felkészülési mérkőzésen tu-
dott pályára lépni. Nem tu-
dom, hogy az első fordulóban 
számíthatok-e rá vagy sem. 
Bozsoki Imre egyre jobban 
felveszi a magasabb osztály 
ritmusát, neki is még több 
mérkőzésre lesz szükség, 
hogy hasznos tagja legyen 
csapatunknak. Németh Gá-
bort kisebb sérülés zavarta 
a felkészülésben, de már 
rendben van. Rá mindenféle-
képpen számítok a bajnoki 
rajton.

H. J.: Milyen tapasztalato-
kat szűrt le a felkészülési 
mérkőzésekből?

L. Zs.: Mint említettem, ke-
vés találkozót tudtunk meg-
szervezni, de örömömre 
szolgál, hogy mind a négy 
ellenfelünk komoly játékerőt 
képviselt. Az ESMTK és az 
RKSK NB III-as csapatait 
hazai pályán legyőztük, a 
Dorog NB II-es csapatával 
szemben egy jó mérkőzésen 
2–0-ra maradtunk alul, majd 
az utolsó mérkőzésen a Hat-
van NB III-as csapatától fur-

csa körülmények között 
szenvedtünk 1–0-s vereséget 
hazai pályán. A látottak 
alapján egyértelműen ki-
emelhető, hogy erőnlétileg jó 
állapotban van a gárda. El-
sősorban a helyzetkihaszná-
láson és a kontrajáték levé-
dekezésén kell feltétlenül ja-
vítanunk. Sajnos az elmúlt 

szezonban is ez volt a csapat 
gyenge pontja. Ezen hiá-
nyosságok miatt hullajtot-
tunk el nagyon sok pontot, 
amelyek a végső elszámolás-
nál bizony nagyon hiányoz-
tak. Ahhoz, hogy az első 
nyolc hely valamelyikére 

odaérjünk, nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy tő-
lünk gyengébb csapatok el-
len pontokat veszítsünk.

H. J.: Az első fordulóban a 
Diósdi TC az Érdi VSE ellen-
fele. Mit vár a találkozótól?

L. Zs.: Diósd csapata ellen, 
függetlenül a helyezésektől, 
minden évben igen nehéz 
mérkőzést játszottunk. Most 
sem számítok másra, függet-
lenül attól, hogy ellenfelünk 
csapatánál jelentős változá-
sok történtek (Nahoczky 
Atilla lett a vezetőedző és a 
játékoskeretben is nagy vál-
tozások voltak). De legyen 
bárki is az ellenfelünk, hazai 
pályán mindenkivel szem-
ben győzelmi elvárásokkal 
lépünk pályára. Ez most sem 
lesz másképp. Remélem, 
hogy az eltiltott Csiszár Zol-
tánon és a sérült Pallagi 
Botondon kívül mindenkire 
számíthatok. Végül arra ké-
rem a szurkolóinkat, hogy az 
elmúlt évhez hasonlóan biz-
tassák a csapatot, legyenek 
ismét a csapat tizenkettedik 
játékosai.

n HaRMaT JENŐ

Kihirdette első keretét a 
magyar női kézilabda-válo-
gatott új szövetségi kapitá-
nya, a dán Kim Rasmussen, 
aki az Európa-bajnoki selej-
tezőkre ideiglenesen megbí-
zott Elek Gábor, Ambros 
Martín duót váltotta.

A Magyar Kézilabda-szö-
vetség (MKSZ) hivatalos olda-
lán írta meg, hogy a július 1. 
óta a kapitányi posztot betöltő 
Rasmussen kijelölte azt a 24 
játékost, akik részt vesznek 
az augusztus 8. és 14. közötti, 
Hévízen rendezett edzőtábor-
ban, így minden bizonnyal a 
három, válogatottba behívott 
érdi kihagyja a VI. „Nyitni-
kék” Ipartestület Kupát.

A keretbe négy kapus ke-
rült be, az ÉRD csapatkapi-
tánya, Janurik Kinga is 
szerepel ezen a poszton, 
mellette az FTC-be szerződő 
Bíró Blanka, a győri Kiss 
Éva és a korábbi érdi, jelen-
legi dunaújvárosi Oguntoye 
Viktória kapott meghívót.

– A keret természetesen 
nyitott, mindenki meg fogja 
kapni az esélyt, hogy bizo-
nyítson, megmutassa, mivel 
tud hozzájárulni a nemzeti 
csapat eredményeihez – idé-
zi a szövetségi kapitányt a 
keziszovetseg.hu. – Igaz ez 
mindenkire, korra való te-
kintet nélkül, legyen egy já-
tékos 17 vagy 45 éves. Örü-
lök annak, hogy a sérültek 
jelentős része visszatérhet, 
így igazán komoly verseny 
lesz majd a szűkített keretbe 
kerülésért. Alig várom már a 
közös munkát!

A tavaszi kerethez hasonló-
an Janurik mellett az ÉRD-et 
a beálló Kisfaludy Anett és a 
balátlövő Klivinyi Kinga 
képviseli.

Az újak közül a már emlí-
tett Oguntoye mellett a jobb-
szélső Faluvégi Dorottya és 
a balszélsó Hársfalvi Júlia 
került be, de felépült sérülé-
séből, így újra magára ölthe-
ti a címeres mezt Tomori 
Zsuzsanna, Görbicz Anita 
és Tóth Gabriella is, míg a 
tavasszal mellőzött Mayer 
Szabina is visszatér a válo-
gatottba.

Egyébként tekintélyes a je-
lenlegi vagy korábbi érdiek 
létszáma, Janurik, Klivinyi és 
Kisfaludy mellett Oguntoye, 
Kovács Anna, Triscsuk 
Krisztina, Szekeres Klára és 
Schatzl Nadine is dolgozott 
Szabó Edina irányítása alatt 
– tehát a huszonnégy tagú vá-
logatott harmada.

Javul az állapota, így vár-
hatóan elutazhat csütörtö-
kön Rióba az olimpiai kvótás 
tollaslabdázó, Sárosi Lau-
ra, aki múlt kedden került 
kórházba vakbélgyul-
ladás gyanújával – írja 
az MTI. 

A nem mindennapi 
körülmények között in-
dulási jogot szerző 
Sárosi Laura korábban 
azzal hívta fel magára 
a figyelmet, hogy a 
franciaországi olimpi-
ai kvalifikációs Euró-
pa-bajnokságon ellen-
felének, a német Karin 
Schnaasenak odaadta tar-
talék cipőjét, hiszen a rivális-
nak elszakadt az, s a szabá-
lyok értelmében nem hagy-
hatta el a játékteret, hogy 
lábbelit váltson, mert akkor 
kizárták volna.

Az Érdi VSE-ben nevelke-
dő, ám néhány éve a pécsi 
Multi Alarm SE-hez igazoló 
Sárosi tettével nehéz helyzet-
be hozta magát a kvalifikáci-
ót illetően, s úgy tűnt, hogy 
kikerül a kvótás helyekről, 
majd felvetődött, hogy tette 

miatt a fair play szellemében 
kap szabadkártyát, ám erre 
nem volt szükség, hisz rang-
listás helyezése alapján szer-
zett indulási jogot.

„Még mindig nem tudják, 
hogy pontosan mi is a bajom, 
egy biztos, hogy gyulladás. 
Valószínűleg valami vírus 
okozta hasi nyirokcsomó-
gyulladás, ami ugyanolyan 
tünetekkel jár, mint egy vak-
bélgyulladás” – írta közössé-
gi oldalán a sportoló, aki az 
1996-os atlantai olimpia óta, 
ahol Ódor Andrea indult, az 
első magyar tollaslabdázó 
az ötkarikás játékokon.

Sárosi bejegyzésében be-
számolt arról is, hogy a né-
hány napos infúziós, jegelé-

ses antibiotikumkúra után 
augusztus negyedikén indul 
el a riói játékokra, ahol a tol-
laslabdázók versenyei au-
gusztus 11-én kezdődnek.

Az olimpián a tollaslab-
dázók női egyéni versenyé-
ben 39 indulót tizenhárom 
háromfős csoportra osztot-
tak. A legfrissebb világ-

ranglistán 65. helyen 
álló magyar verseny-
ző az M jelű hármasba 
került a listán tizedik 
i nd i a i  P u sa rl a 
Venkata Sindhu, va-
lamint huszadik he-
lyen álló kanadai 
Michelle Li mellé.

Az MTI kérdésére 
Sárosi úgy fogalma-
zott: nem szerencsés a 

sorsolása, mert a nem ki-
emeltek közül is erős ellenfe-
let kapott, de lehetett volna 
ennél is rosszabb.

„Szerettem volna bravúr-
győzelmet aratni, ezt egy eu-
rópai vagy esetleg a vietna-
mi lány ellen könnyebb lett 
volna. De úgy érzem, most 
újra kijutottam Rióba, a leg-
fontosabb az, hogy ott lehe-
tek” – hangsúlyozta Sárosi 
Laura arra utalva, hogy rosz-
szulléte miatt még az is fel-
merült, hogy esetleg nem le-
het ott az olimpián. n dB

Úszás

Három döntő jutott

Őri Rebeka és Jankó Donát

Labdarúgás

Indul a bajnokság

(Fotó: HorvátH Péter Gyula)

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség Pest Meg yei 
Igazgatósága elkészítette 
a sok csapattal bővülő Pest 
meg yei harmadosztály 
csoportbeosztásait, ahol a 
délnyugatiban számos 
rangadó vár az Érdi Járás 
csapataira.

Az egyaránt az NB III 
Nyugati csoportjában sze-
replő Érdi VSE és Diósd 
második csapattal szere-
pel a Pest megyei harmad-
osztályban, amelyet a regi-
onális szervezet hét cso-

portra osztott szét. A 98 
gárdát földrajzi elhelyez-
kedés szerint csoportosí-
tották.

A délnyugati csoportban 
a környező települések 
gárdái összekerültek, így a 
Dunafüredi LC (Százha-
lombatta), a Diósd II, az 
Érdi VSE II, a Sóskút SKE 
és a Tárnok KSK is azonos 
csoportba került, így szin-
te minden fordulóban lehet 
térségi rangadó. A legal-
sóbb osztály mind a hét 
csoportjában összesen ti-

zennégy-tizennégy csapat 
vitézkedik, így a bajnokság 
huszonhat fordulóból áll.

A Pest Megyei III. osztály 
délnyugati csoportjának 
mezőnye:

Bugyi SE II, Délegyháza 
KSE, Diósdi TC, Dunafüred 
LC, Dunaharaszti MTK II, 
Dunavarsányi TE II, Érdi 
VSE II, Herceghalom SE, 
Kiskunlacháza SE, Sóskút 
KSE, Szigetbecse SE, Szi-
getcsép SC, Szigetszent-
márton KSE, Tárnok KSK.

n doMI

Az Érd hivatalos programja:
Közzétette az ÉRD női kézilabdacsapat a hi-
vatalos nyári programját. 
augusztus 4., csütörtök FKC Kupa, 17.00: 
ÉRD–Siófok KC (Kőfém Sportcsarnok, Szé-
kesfehérvár)
augusztus 5., péntek FKC Kupa, 17.00 vagy 
19.00 helyosztók (Köfém Sportcsarnok, Szé-
kesfehérvár)
augusztus 10., szerda VI. „Nyitnikék” Ipar-
testület Kupa: 18.15: Fehérvár KC–MTK Buda-
pest; 20.00 ÉRD–Budaörs (ÉRD Aréna)
augusztus 11., csütörtök VI. „Nyitnikék” 
Ipartestület Kupa, 18.15: Fehérvár KC–Buda-
örs; 20.00 ÉRD–MTK Budapest (ÉRD Aréna)
augusztus 12., péntek VI. „Nyitnikék” Ipar-
testület Kupa, 18.15: MTK Budapest–Buda-
örs; 20.00 ÉRD–Fehérvár KC (ÉRD Aréna)
augusztus 16., kedd 16.00: ÉRD–Byåsen 
Håndball Elite (ÉRD Aréna)

Szeptember 1., csütörtök 16.00 Kisvárdai 
KC–ÉRD (Kisvárda Városi Sportcsarnok)
Szeptember 2., péntek Békéscsaba Kupa, 
16.00: Mosonmagyaróvári KC SE–ÉRD (Bé-
késcsaba Városi Sportcsarnok)
Szeptember 3., szombat Békéscsaba Kupa, 
09.30: ÉRD–HC Zalau (Békéscsaba Városi 
Sportcsarnok)
Szeptember 3., szombat Békéscsaba Kupa, 
18.00: EUbility Group-Békéscsabai Előre 
NKSE–ÉRD (Békéscsaba Városi Sportcsar-
nok)
Szeptember 7., szerda 19.00: Közönségta-
lálkozó az ÉRD Arénában
Szeptember 10., szombat Zalaszentgrót 
Városi Sportcsarnok átadó ünnepsége és 
bemutató mérkőzés, 16.00 Hévíz–ÉRD (egy 
félidő) és Zalaszentgrót–ÉRD (egy félidő) 
(Zalaszentgrót Városi Sportcsarnok)

Rangadókkal zsúfolt megye három Tollaslabda

A Rióig vezető útonAz új kapitánynál 
is három érdi 
a válogatottban

Újra bekerültek a válogatottba 
az érdi lányok

A magyar női válogatott kerete: 
Kapusok: Bíró Blanka (FTC-
Rail Cargo Hungaria), 
JANURIK KINGA (ÉRD), Kiss 
Éva (Győri Audi ETO), 
Oguntoye Viktória (Dunaúj-
városi KKA)
Jobbszélsők: Faluvégi Do-
rottya (FTC), Lukács Viktória 
(FTC), Orbán Adrienn (Győr)
Átlövők: Hornyák Dóra (FTC) 
KLIVINYI KINGA (ÉRD), Kovács 
Anna (DKKA), Szekeres Klára 
(FTC), Tomori Zsuzsanna 
(Győr), Triscsuk Krisztina (Sió-
fok KC), Zácsik Szandra (FTC)
Irányítók: Görbicz Anita 
(Győr), Kovacsics Anikó (FTC), 
Szucsánszki Zita (FTC), Tóth 

Gabriella (Győr)
Beállók: KISFALUDY ANETT 
(ÉRD), Mayer Szabina (Alba 
Fehérvár), Mészáros Rea 
(FTC)
Balszélsők: Erdősi Ildikó 
(SKC), Hársfalvi Júlia (Győr), 
Schatzl Nadine (FTC)
Szövetségi kapitány: Kim 
RASMUSSEN
Edző: SITI Bea
Kapusedző: BAKOS István
orvos: Dr. SZIKORA Gyula
Fizioterapeuta: SZIKRA-
MEZEY Csaba
Masszőr: TÍMÁR Csaba
Technikai vezető: LANGAUF 
István
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VI. "NYITNIKÉK"
ÉRDI IPARTESTÜLET KUPA
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Gazdikereső

Shila 4 és fél éves, közepes ter-
metű, ivartalanított szuka. 
Emberekkel barátságos, nyu-
godt természetű kutyus. Ku-
tyákkal nem mindig jó a viszo-
nya. Csak egyedüli kedvenc-
nek ajánljuk kertes házba, ta-
pasztalt gazdinak.

Zsömit kölykeivel együtt 
hagyták magára, 2 év körüli, 
kis-közepes termetű szuka. 
Eleinte barátságtalan volt, 
mert a kicsiket féltette, de már 
kedves. A kölykök is gaz di ke-
re sők, Zsömi ivartalanítás 
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 Shilát vagy Zsömit, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

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!

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban  
várjuk érdeklődését az  

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

telefonszámon.

A rendőrök a médiumokon keresztül is rendsze-
resen figyelmeztetik a lakosságot, hogy az alkalmi 
tolvajokat leginkább úgy tarthatják távol, ha vi-
gyáznak a saját értékeikre. Erről már lapunkban is 
sokszor írtunk, de úgy tűnik, nem elégszer, hiszen 
a vagyon elleni bűncselekmények egyik leggya-
koribb formája még mindig a besurranásos lopás. 

„Könnyű” dolguk van: 
nem kell zárat törni, ajtót 
befeszíteni vagy berúgni, fi-
zikai erő nélkül is simán be-
jutnak a figyelmetlenségből 
nyitva hagyott terasz- vagy 
bejárati ajtón, a nyitott abla-
kon keresztül. A besurranó 
tolvajok leggyakrabban úgy 
gyűjtik össze, kapják fel a 
könnyen mozdítható értéke-
ket, hogy a tulajdonos ott-
hon tartózkodik. Az elköve-
tők pedig visznek mindent, 
ami a kezük ügyébe kerül, 
méghozzá úgy, hogy szinte 
semmi nyomot nem hagynak 
maguk mögött. Nem egyszer 
előfordul, hogy a károsult 
csak órákkal később döbben 
rá, hogy illetéktelen járt az 
otthonában, amikor nem ta-
lálja az asztalon hagyott 
pénztárcáját, telefonját, 
karóráját. Az Országos 

Rendőr-főkapitányság sta-
tisztikájából kiderül, hogy 
tavaly és tavalyelőtt jelentő-
sen emelkedett a besurraná-
sos lopások száma, ami fő-
ként nyári „műfaj”, de télen 
sem árt résen lenni! A be-
surranó tolvajok ugyanak-
kor olyannyira nyomtalanul 
„dolgoznak”, hogy alaposan 
feladják a leckét a nyomo-
zóknak, nem csoda, hogy az 
elkövetőknek csaknem 70 
százalékát nem is sikerül el-
kapni. A helyzetet tovább 
rontja a tény, hogy hiába a 
lakásbiztosítás, a cégek 
többsége nem fizeti ki az így 
keletkezett kárt. Ezért a 
rendőrség a megelőzésre 
hívja fel a lakosság figyel-
mét, amelyet a nagy forró-
ságban néha nem könnyű 
betartani, hiszen szellőzte-
tésre is szükség van, de pár 

apró praktikával mégis tá-
vol tarthatók a rosszban 
sántikálók. Napközben sem 
árt bezárni a kertkaput és a 
bejárati ajtót, sőt a teraszaj-
tót akkor is érdemes rázár-
ni, ha a kertben foglalatos-
kodik a tulajdonos, mert a 
besurranók épp az ilyen al-
kalmakra vadásznak legin-
kább. Észrevétlenül beoson-
nak, s pillanatok alatt el is 
tűnnek a zsákmánnyal, 
amíg a ház lakója épp ker-
tészkedik. A pénztárcát, au-
tókulcsot, ékszert és az ira-
tokkal teli kézitáskát sem-
miképpen se hagyják szem 
előtt! A hangos rádió arra 
utalhat, hogy valaki bent 
tartózkodik a házban, ilyen-
kor kétszer is meggondolják 
a tolvajok, hogy kockáztas-
sanak-e. Gyakran előfordul, 
hogy otthonról elmenve elfe-
lejtik bekapcsolni a riasztót, 
vagy esős időben az esernyő 
kinyitásával bajlódva elfe-
lejtik kulcsra zárni a bejára-
ti ajtót. Mindezek apró fi-
gyelmetlenségnek tűnnek, 
ám jelentős kár lehet belő-
lük, ha a besurranók kihasz-
nálják a kínálkozó alkal-
mat. n BE

Védekezzen a besurranó tolvajoktól

TŰZIFA
3 ÉRV, hogymost vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Biztos, hogy télen száraz fával fűt
• Kalodában, rönkben vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A • 06309509816
www.tuzifaker.hu
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

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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TELEK

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

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.

38
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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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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

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)

38
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Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu

38
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OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996
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MECHANIKAI és/vAgy ELEKTRONIKAIMŰsZERésZEK
jelentkezését várom újonnan létesült üzemünkbe.

Ipari robotok, szerelősori automaták karbantartása, üzemeltetése a feladat.
Munkarend: kétműszakban (túlmunka
vállalásának lehetősége)
Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Munkavégzéshelye: Sóskút ipari park
Cégesautóbusz indul:Budapest Etele tér
Volánautóbusz-pályaudvar, Százhalombatta,
Tárnokvasútállomás, Érd-központ

Önéletrajzokat
a tamastemesvari@gmail.com e-mail címre várom.

autófényezőket
és

ipari fényezőket!

3
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Németországi
munkahelyeinkre

keresünk

Érd. 06-1-471-9548,
06-1-471-9543

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 38
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 40E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

Érd központjában szoba, konyha,
fürdő (minigarzon) 65e Ft (re-
zsivel). 06-20/328-88-86.

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

Multifokális lencse AKCIÓ!

1 pár multifokális lencse
már 34.980 Ft-tól!

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

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24
Az akció 2016. augusztus 1–31-ig, vagy

a készlet erejéig érvényes.
További részletek az üzletben.
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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TÁRSKERESÉS

Özvegyasszony keres szesz- és
füstmentes bácsit nyolcvané-
ves korig. T.: 06-20/487-60-47.

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

VEGYES

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

Ceragem (gyógy) ágy és egy
200x120-as franciaágy, 3 db
boroshordó, nagy üvegballo-
nok, szőlődaráló és prés eladó.
Érden. 06-20/9-430-665.

Vegyes, akác tűzifa szállítva,
13000 Ft/m3 eladó. 06-20-988-
5047

Vastag vagy vékony akác, ke-
mény tűzifa szállítással eladó.
06-20-525-7602

ÁLLÁST KÍNÁL

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
19
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Érdi telephelyű vállalkozás segéd-
munkásokat keres építőipari,
közműépítési munkákhoz. Fo-
lyamatos munka télen nyáron.
Jelentkezni a 06-30/779-02-49.

NAPVIRÁG BIOBOLT
Diósdi út 48. (a Spartól balra a körforgalomnál) 06-20/288-0125

Gyuri bácsiVérnyomásbarát
és Érbarát teája!

Dr. Lenkei
vitaminok!

Pregobőrpapucs
5590 Ft

Batz akciós bőrszandál
8990Ft

Batz akciós bőrpapucs
6990 Ft

38
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Érdi székhelyű cég fiatalos, lendü-
letes csapatba keres hidegbur-
kolót és burkoló mellé segéd-
munkást. T: 06-30-2566-053.

Munkájára, önmagára igényes,
agilis, mobilis bolti munkatár-
sat (4óra/nap) felveszünk. 06-
30/582-12-80.

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

Kerti, udvari munkást, és gyakor-
lott adminisztrátort, jó számító-
gép ismerettel felveszünk heti
1-2 napra. 06-20/96-82-954.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

38
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ÁLLÁST KERES

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

VÁLLALKOZÁS

EzErmEstEr aháznál!
Csöpög, elromlott,

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

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

ezermesterahaznal.hu
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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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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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

36
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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

38
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 38

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

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 38

36
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Alig egy hónappal ezelőtt 
jelentette be T. Mészáros 
András polgármester, hogy 
2018 végére megépülhet a 
kerékpáros út Nagytétény és 
Százhalombatta között, 
érintve Érden a Papi-földe-
ket és a Téglagyári völgy te-
rületét is. Múlt héten a NIF 
Zrt., a tervezők, az önkor-
mányzatok képviselői, vala-
mint a Kerékpáros Magyar-
országért Szövetség tagjai 
és az érdi kerékpáros szer-
vezetek bejáráson vettek 
rész az érdi Duna-parton, 
ahol megnézték az útvonal-
alternatívákat. 

Érd korábban a saját költ-
ségén terveztette meg a kü-
lönböző lehetőségeket, ami-
ket térítésmentesen adott át 
az állami beruházó cégeként 
működő Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt.-nek. Ezzel 
több hónapot „spóroltak” az 
érintett települések. 

Az Eurovelo6 elnevezésű 
európai uniós program kere-
tében pályázik ugyanis Érd, 
Nagytétény és Százhalom-
batta egy olyan kerékpárút 
megépítése érdekében, amely 
a három települést kötné ösz-
sze, de kompon keresztül 

egészen a Csepel-szigetig ve-
zetne, később pedig a Balato-
nig is el lehetne jutni rajta két 
keréken.

Simó Károly alpolgármes-
ter, aki részt vett a bejáráson, 
az Érdi Újságnak elmondta, 
hogy a helyszíni szemle célja 
az volt, hogy a szakemberek 
megalapozott döntést tudja-
nak hozni a pályázat benyúj-
tása előtt, hogy azt a verziót 
válasszák, ami minden szem-
pontból a legjobb. 

Mind a négy verzió mellett 
vannak érvek és ellenérvek 
is. Vannak azonban olyan el-
lenérvek, amik szinte átugor-
hatatlan akadályt jelentenek. 
Így sajnos fel kell tenni azt a 
kérdést, hogy van-e rá elég 
pénz – mondta az alpolgár-
mester. Műszakilag szinte 
mindent meg lehet oldani és 
valóban Európában egy ön-
magában vett turisztikai lát-
ványosság lenne, ha az érdi 
és a százhalombattai tégla-
gyár között a Duna fölött egy 
hídon vezetne a kerékpárút, 
azonban ennél a verziónál az 
is problémát jelent, hogy a te-
rület természetvédelem alatt 
áll, hisz a Natura 2000 ökoló-
giai hálózat része. 

A cölöphidas megoldással 
kapcsolatban az alpolgár-
mester hozzátette, hogy a 
tervet nem söpörték le az 
asztalról, de végig kell még 
gondolni, hogy a természet-
védelmi jelleg miatt mennyi 
időt venne igénybe az enge-
délyeztetés, és hogy így tart-
ható volna-e a korábban kitű-
zött 2018-as átadási időpont. 

Egy másik lélegzetelállító 
megoldás lehetne, ha az érdi 
téglagyártól a magasparthoz 
vezetne egy út. Ez azonban 
túl meredek lenne, ezért a 
tervek között szerepel, hogy 
felvonó vinné fel a biciklistá-
kat és a gyalogosokat. A ne-
gyedik terv a legegyszerűbb, 
mert lényegében semmi sem 
változna, csak a burkolat, 
mert ahol most is ki van jelöl-
ve a kerékpárút Érd és a 
battai Régészeti Park között, 
ott menne az „új” út is. Ezt 
önkormányzatunk teljesség-
gel elfogadhatatlannak tart-
ja, mert ez semmilyen olyan 
pluszattrakciót nem tartal-
mazna, amit mi remélünk a 
fejlesztés által, vagyis, hogy 
felélénkíteni a turizmust és 
ezáltal a gazdaságot – ma-
gyarázta Simó Károly. 

Az alpolgármester a bejá-
rással kapcsolatban elmond-
ta, az kijelenthető, hogy egy 
lépéssel közelebb került Érd 
a megvalósításhoz, hiszen 
azok, akik a döntési folya-
matban részt vesznek, akár 
mint szakemberek, akár 
mint később döntéshozók, 
megismerték a helyszínt, és 
amikor majd a különböző vál-
tozatokat elemezni kell, adott 
esetben érvelni kell mellette, 
akkor személyes impresszi-
ók alapján tudják majd meg-
tenni.

Ez az a beruházás, amit 
nem lehet az alapján megítél-
ni, hogy mennyibe kerül, hi-
szen annál sokkal több funk-
ciót fog ellátni, mint egy 
puszta kerékpárút, ahol 

A pontból B pontba lehet el-
jutni. Valószínűleg ha elké-
szül, azért is fogják használ-
ni a kerékpárosok, mert 
olyan környezetben lesz az 
Érdi-magasparton vagy an-
nak oldalában, ami Magyar-
országon, de akár Európá-
ban is egyedülálló látványt 
nyújt, s aminek közvetlen tu-
risztikai és gazdasági hatása 
lesz. Ha valaki ezt nem látja a 
helyszínen, az nem tud 
ugyanolyan döntést hozni, 
mint az, aki végigjárta az út-
vonalakat és megismerte a 
környéket. Ezért úgy hiszem, 
végtelenül hasznos volt az a 
nap, amit együtt töltöttünk a 
szakemberekkel – hangsú-
lyozta az alpolgármester. 

n BNYH

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.

Egy keréknyommal közelebb

Az Érdi-magaspart felé két igazán látványos alternatíva által lehet-
ne eljutni kerékpárral
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