
„Az érzelmekre sokkal nagyobb szükségünk van, mint hinnénk.”
Interjú Némedi-Varga Tímea színművésznővel n 4–5. oldal
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Képviselői keretből újultak meg az utcák
Augusztus elején több helyen is asz-

faltoztak Parkvárosban: a Lőcsei és 
Bajcsy-Zsilinszky út közti utcákban 
élők örülhetnek a megújult utaknak, 
amelyeket a képviselői keretből építet-
tek meg a 7. és 9. választókerületben. A 
minap fejezték be a Bakonyi és a Nóg-
rádi utca egy-egy szakaszának aszfal-
tozását. Donkó Ignác, a terület Fi-
desz–KDNP-s önkormányzati képvise-
lője lapunknak elmondta, a Nógrádi 
utcában egy 220 méter hosszú és 3,3 
méter széles szakaszt aszfaltoztak le, 
a Bakonyiban pedig 330 méter hosszú-
ságban és 4 méter szélességben kapott 
jó minőségű, szilárd burkolatot az út. 
Múlt szerdán aszfaltozták a Selmeci 
utca mintegy 450 méteres szakaszát is, 
a Daróci és a Cserhalmi utcák között.  
Mint a 9. választókerület képviselőjé-
től, Fülöp Sándornétól (Fidesz–
KDNP) megtudtuk, azért ezt az utca-
szakaszt választották, mert e lejtős 
részt károsították leginkább a kiadós 
esők, felhőszakadások.

 Részletek a 7. oldalon.

Halad a Modern Városok program

T. Mészáros András polgármester több folyamatban 
lévő beruházásról is tájékoztatta a nyilvánosságot, és 
hangsúlyozta, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök-
kel kötött megállapodás végrehajtása a tervezett 
ütemben halad.  n 6. oldal

Tervezik a város felszínivíz-rendezését

Átfogó vízrendezési tanulmány készül Érd felszínivíz-
elvezetésének helyzetéről. A dokumentumot az Érd 
és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás által szervezett konzultáción 
ismertették.   n 7. oldal

7000 méterig jutottak Kleinék

Bosszantónak és csonkának, mégis szerencsésnek 
nevezte a Johnnie Walker K2 Expedíciót Klein Dávid, 
aki hegymászótársával, Suhajda Szilárddal hétfőn Bu-
dapesten számolt be az út során szerzett tapasztala-
taikról.   n 20. oldal
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Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltünte-
tett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák • LADA Granta SedanVegyes fogyasztás:
6,4-7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148-164 (g/km). A fotók illusztrációk.
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
ügyfélszolgálati irodánk és 

szerkesztőségünk  

2016. augusztus 17-19-én  
szerda-csütörtök-péntek 

szabadság miatt zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztőség
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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.

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
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Hamarosan megkezdődik az új tanév, amiből a 
gyerekek talán keveset, a szülők, tanárok azon-
ban annál többet éreznek. Nagy a sürgés-forgás 
nemcsak a papírboltokban, hanem az iskolákban 
is. Idén Érden, a Gárdonyi iskolában nyitja meg az 
országos tanévet Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere. A tanévnyitón Érd diákpolgár-
mestere is beszédet mond.

Bár a gyerekek ebből keve
set éreznek, három hét, és 
megkezdődik az új tanév. El
jött az ideje a füzetek, az új 
körző, tolltartó, táska megvá
sárlásának, a nyáron kinőtt 
ruhákat is pótolni kell. Van
nak, akik augusztus utolsó 
hétvégéjén rohamszerűen 
szereznek be mindent, má
sok inkább apránként be
osztva a pénzt és az időt. Az 
üzletek mindenesetre felké
szültek az augusztusi „ro
hamra”: július végén varázs
ütésre eltűntek a polcokról a 
műanyag kerti játékok, gumi
matracok, labdák, helyükre 
tolltartók, füzetek, uzsonna
táskák és kulacsok kerültek. 
A kínálat bőséges, az árak 
pedig változóak, de egy biz
tos: ha újonnan vesszük a tel
jes felszerelést, és hozzá
számítjuk a csemete új ruháit 
is, akár százezer forintot is 
elkölthetünk az iskolakez
désre.

Az egyik érdi írószerbolt 
vezetője, Tonkó Tibor la
punk kérdésére elmondta: 
tavaly óta változtak némileg 
az árak, főleg az olcsóbb ter
mékek tekintetében tapasz
talható drágulás. 

 – Bár év közben ugyan
olyan vagy akár jobb árakat 
tudunk biztosítani, mint a 
nagyáruházak, az iskolakez
dés előtti kéthárom hétben 
nem tudunk versenyezni a 
dömpingárakkal. Ezért rit
ka, hogy a teljes felszerelést 
nálunk vásárolják meg, in
kább pár tanszerért, füzetért 
ugranak be a szülők. Au
gusztus elején főleg a nagy
mamák jöttek körülnézni az 
unokákkal, a nagy roham 
augusztus végén, szeptem
ber elején indul be, bár meg
lepő módon a táskákat már 
júliusban sokan megvásárol
ták – jegyezte meg Tonkó Ti
bor, aki kérdésünkre elmond
ta: iskolatáskaárak tekinte
tében hatalmas a szórás: 
kapható 2300 és 35 000 forin
tért is. A szülők rendszerint a 
8–10 ezer forintos darabokat 
keresik leginkább.

A füzetek ára 60 és 350 fo
rint között változik, dizájntól 
és vastagságtól függően. Ér
demes odafigyelni nemcsak 
az árra és a borítóra, hanem 
a lapok minőségére és a vo
nalazásra is: több füzet kül
földről érkezik, nem a ma
gyar szabvány szerinti sem a 
margó, sem a vonalak távol
sága. 

– A szülők rendszerint a 
minőséget keresik, és azért 
jönnek hozzánk, mert tudják, 
hogy az írószerboltban segít
séget is kapnak a vásárlás
hoz – zárta szavait az író
szerbolt vezetője.

– Három gyerekem van, a 
legidősebb főiskolás, a kö
zépső gimnazista, a kicsi 
még általános iskolába jár. 
Egy dolog, hogy a füzeteiket 
meg kell venni, de nyáron 
mindent kinőnek, így ruhá
kat is kell vásárolnunk. 
Igyekszünk jó minőségű dol
gokat beszerezni, így elég 
négyévente iskolatáskát ven
ni. Ami szükséges, az legyen 
meg, de divatból nem vásár
lunk minden nyáron új toll
tartót – mondta kérdésünkre 
az egyik vásárló. 

– Nehéz lenne megmonda
ni, melyik korosztálynak 
drágább a felszerelése. A fő
iskolás gyermekem már egy 
füzetbe ír, vagy letölti a jegy
zeteket, az általános iskolás
nak több a tantárgya, mint a 
középiskolásnak. Szerencsé
re augusztus elején megkap
tuk a férjem cégétől az isko
lakezdési támogatást, így 
pár hét alatt átgondoltan tu
dunk vásárolni, nem az utol
só pillanatban kell kapkodni 
– tette hozzá Zsuzsanna.  

Tanszerutalvány  
a rászorulóknak

Az iskolakezdést nemcsak 
a munkáltatók, hanem az ál
lam és az önkormányzat is 
támogatja. Az állam többek 
közt azzal segíti a szülőket, 
hogy a 2013/14es tanévtől 
felmenő rendszerben térítés
mentesen biztosítja a tan

könyveket, munkafüzeteket 
a diákok számára. Idén már 
az első négy évfolyam egyet
len diákjának sem kell fizet
niük ezekért, míg ötödiktől 
rászorultsági alapon igényel
hető az ingyenes tankönyvel
látás. Térítésmentesen kap 
tankönyvet minden olyan ta
nuló, aki tartósan beteg, 
mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyaté
kos, autizmusspektrumza
varral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzd. In
gyen jár a tankönyv, ha a 
gyermek három vagy több
gyermekes családban él, 
vagy ha nagykorú és saját 
jogán iskoláztatási támoga
tásra jogosult, illetve rend
szeres gyermekvédelmi ked
vezményt kap. Fentiekkel 
kapcsolatban a szülőknek 
nem most, hanem már jóval 
korábban, a tavalyi tanévben 
nyilatkozniuk kellett. 

Érd önkormányzata is tá
mogatja tankönyv, illetve 
tanszerutalvánnyal a rászo
ruló családokat. Ahol az egy 
főre jutó jövedelem nem ha
ladja meg a 42 750 forintot – 
gyermekét egyedül nevelő, 
illetve súlyosan fogyatékos 
vagy tartós beteg gyermeket 
nevelő család esetében a 
49 875 forintot –, gyermekvé
delmi Erzsébetutalványt ad 
az önkormányzat, amely töb
bek közt tanszerek és ruhá
zat vásárlására használható 
fel – tudtuk meg Galyasné 
Légrádi Ágotától, a Humán 
Iroda szociálpolitikai cso
portjának ügyintézőjétől. E 
támogatást szeptember 30ig 
igényelhetik a családok, de 
augusztus elejétől folyamato
san érkeznek az igénylések a 
Humán Irodához. Az Erzsé
betutalványok már ren
delkezésre állnak, az 
igénylések beadása fo
lyamatos, így sokan már 
augusztusban fel tudják 
használni azokat. 

Azok, akik rendszeres 
gyermekvédelmi ked
vezményben részesül
nek, szintén kérhetnek 
tanévkezdési támoga
tást; ők emellett szep
tember elején postai 
úton egyszeri, gyerme
kenkénti 5800 forintos 
támogatást is kapnak.

– A tavalyi tanévtől nem
csak az iskolások, hanem a 
rászoruló óvodások, bölcső
dések számára is adható a 
gyermekvédelmi Erzsébet
utalvány – hangsúlyozta 

Galyasné Légrádi Ágota, aki
től megtudtuk azt is: tavaly 
összesen mintegy hatszáz 
érdi gyermek kapott ilyen se
gítséget az önkormányzattól, 
körülbelül 3 millió forint ér
tékben. 

A gyermekétkeztetéshez is 
többféle támogatást igénybe 
vehetnek a szülők. Az étke
zés eleve ingyenes azoknak, 
akik rendszeres gyermekvé
delmi kedvezményben része
sülnek, illetve a bölcsődék
ben, óvodákban térítésmen
tesen étkezhetnek azok a 
gyermekek, akik családjá
ban a jövedelem nem haladja 
meg a nettó 95 959 forintot – 
ez állami támogatás. Az ön
kormányzat 50 százalékos 
gyermekétkezetési térítési 
díjkedvezményt nyújt azon 
családok részére, ahol az egy 
főre jutó jövedelem 85 500 fo
rint alatt van – ezt iskolások 
is igénybe tudják venni. A tá
mogatás 2015. március óta 
igényelhető.

Az iskolák is 
készülődnek

Míg a gyerekek játszanak, 
nyaralnak, a szülők pedig a 
szükséges tanszereket, ru
hákat szerzik be, az iskolák
ban folyik a megszokott nyári 
élet, ami talán kevésbé zajos, 
mint az év többi tíz hónapjá
ban, ám nagyon is fontos a 
szeptemberi iskolakezdést 
illetően. Ilyenkor szállítják ki 
a tankönyveket az iskolák
nak, és zajlanak az építkezé
sek, átalakítások, felújítások 
is. Ezekből idén nyáron sincs 
hiány: gőzerővel épül a Vö
rösmarty gimnázium torna
terme a Nemzeti Sportköz
pontok beruházásából, míg a 

vizesblokkok az önkormány
zat jóvoltából újulnak meg az 
intézményben. A Gárdonyi 
iskolában az udvar vízelveze
tési gondjait oldják meg, szin
tén önkormányzati forrásból. 

Az iskola egy jeles esemény
nek is otthont ad, ugyanis itt 
tartják augusztus 30án az 
országos tanévnyitót, Balog 
Zoltán, az emberi erőforrá
sok minisztere és Palkovics 
László oktatási államtitkár 
részvételével. Az eseményen 
az oktatásügy vezetői mellett 
Tomka Lilla, Érd diákpol
gármestere is beszédet mond 
majd.

Az Érdi Tankerület is több 
átalakítást végzett, illetve 
végez az iskolákban szep
temberig: az Érdligeti Diósdi 
úti épületében a tornaterem 
aljzatát újították fel és az ud
var megrongálódott térköveit 
javították, míg a Kőrösi tor
natermében a nagy esőzések 
miatt beázott tornaterem te
tejét hozzák rendbe. A nyár 
folyamán a Bolyai iskola Alsó 
utcai tornatermében tervezik 
kijavítani az aljzatot, a Tele
ki iskolában festenek és a fű
tőrendszer szivattyúját cse
rélik ki. A Lukin zeneiskolá
ban pedig ablakkeretjaví
tást végeznek augusztusban, 

és több iskola is új búto
rokat kapott – tájékoz
tatta lapunkat Sárközi 
Márta, az Érdi Tanke
rület igazgatója, hozzá
téve: egyes intézmények
ben a szülők társadalmi 
munkában szépítették 
meg az intézményt a 
nyári szünetben – ilyen 
például a Gárdonyi, ahol 
a szülők, diákok és taná
rok festették ki az isko
lát –, amiért köszönet il
leti őket. És ne feledkez
zünk meg a nyári takarí

tásról, rendrakásról sem – 
sokan dolgoztak azon, hogy 
az intézmények rendesen, 
tisztán várják az új tanévet, 
no meg a gyerekeket.

n ÁDÁM KATALIN

Becsengetés előtt – Érden nyitja meg a tanévet Balog Zoltán miniszter

Tanévkezdési támogatások a rászorulóknak

Az írószerboltok felkészülten vár-
ják az augusztus végi rohamot

A gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány ta-
valy óta nemcsak az iskolások, hanem 
óvodások, bölcsődések számára is adható
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Hároméves korától színésznek készült. Mielőtt a 
nagy álma teljesült volna – édesanyjának enged-
ve –, egészségügyi szakmát is szerzett. Férjével, 
Gergely Róberttel, a Gergely Theáter igazgatójával 
négy éve költöztek Érd-Parkvárosba. Igazi ottho-
nának tekinti városunkat, örömmel lép fel kultu-
rális rendezvényeken. Némedi-Varga Tímeával a 
zsúfolt nyári programok idején, két vidéki fellépés 
között beszélgettünk. 
n Bálint Edit

– Csupán sejtéseink lehet-
nek arról, milyen sok ismert 
ember él Érden, hiszen legtöbb-
jük elzárkózik attól, hogy részt 
vegyen a város életében. Ön vi-
szont felvállalta. Miért?

– Talán, mert szeretem az 
embereket és jól érzem ma-
gam közöttük. Igaz, néha ne-
kem is szükségem lenne egy 
kis feltöltődésre, jólesne itthon 
„nyugiban” pihenni, mégis 
úgy vélem, aki a színészi hiva-
tást választotta, a lakóhelyén 
is maradjon meg annak, aki! 
Természetesnek tartom, hogy 
– ha már ebben a városban 
élünk – a település életében is 
részt vegyünk. Mint mindenki 
más, tegyük hozzá mi is, amit 
tudunk, ami a saját erőnkből, 
tehetségünkből, hivatásunk-
ból fakad. A pék reggelente 
kenyeret süt, friss kakaós csi-
gával várja a gyerkőcöket. Aki 
meg színész, mint jómagam, 
vegyen részt a helyi kulturális 
életben! Ha szükség van rá, 
vezessen műsort, olvasson me-
sét, lépjen közönség elé. Így 
kerek a világ, s az lenne igazán 
jó, ha mindenki hozzáadna va-
lamit önmagából.

– A színházi produkciókon 
kívül számos rendezvényen is 
találkozhatott önnel az érdi kö-
zönség. A mesedélelőtt viszont 
az ön ötlete volt. Miként jött 
létre ez a program?

– Egyszer „betévedtem” a 
Gyermekkönyvtárba, s való-
sággal lenyűgözött, ami ott fo-
gadott. Ezt a helyes „kuckót”, 
meg  a  nagy  jövés-menést  lát-
 va elkezdett szárnyalni a fan-
táziám arról, hozzátehetnék-e 
én is valamit annak érdeké-
ben, hogy fokozzam a gyerme-

kek könyvek iránti érdeklődé-
sét. Rengeteg inger, informá-
ció éri őket a televízión keresz-
tül, de jó lenne, ha élő mesélést 
is hallanának. A szülők túlter-
heltek, rengeteget dolgoznak, 
kevés idejük jut meseolvasás-
ra, ezért gondoltam, hogy so-
kan élveznék a havonta egy-
szer  jelentkező  mesedélelőt-
töt. Nagyszerű volt a fogadta-
tása, ezért a nyári szünet után, 
szeptembertől folytatjuk. 
Egyébként pesti lány vagyok, 
de mivel a nagyszüleim Kis-
kunfélegyházán éltek, sok időt 
töltöttem vidéken. Talán ezért 
is érzem magam sokkal job-
ban egy olyan jellegű közeg-
ben, mint amilyet Érd-
Parkváros nyújt. Nagyon sze-
retek itt lakni! Rengeteg em-
bert megismertem, új baráta-
im lettek, s úgy érzem, új útjai 
nyíltak meg az életemnek, 
amióta itt élünk, ebben a vá-
rosban.

– Ön milyen gyerek volt?

– Rossz! Na jó, kamaszko-
romig nem is annyira, inkább 
eleven kölyök voltam. Egy iz-
gő-mozgó, „duci” kislányt kép-
zeljenek el! Azért írattak ének-
tagozatos suliba, mert látták, 
hogy nem vagyok egy „spor-
tos” alkat. Nem voltam könnyű 
eset, mert már háromévesen 
elhatároztam, hogy színésznő 
leszek, így a tanulás nem na-
gyon érdekelt. A matek meg 
különösen nem, de irodalom-
ból azért mindig remekeltem. 
Igaz, sok kislány mond ilyet, 
hogy színésznő meg táncosnő 
lesz, aztán idővel elmúlik ez a 
vágya. Nekem nem múlt el.

– A szülei mit szóltak hozzá?

– Nem vették komolyan. Ők 
is azt gondolták, hogy mint sok 

kislány, majd én is kinövöm ezt 
a múló „hóbortot”. Igaz, édes-
anyám rengeteget vitt szín-
házba, sok filmet néztünk meg 
együtt, s talán ez is volt a „baj”. 
Nagyszerű színházi élménye-
im voltak, de mivel a duci alka-
tom sem épp erre a pályára 
kínált belépőt, a szüleim is ab-
ban bíztak, hogy ezt előbb-
utóbb magam is belátom. Így 
aztán nem ellenkeztek, hagy-
tak ebben az álomban ringa-
tózni. 

– Miután mégsem „múlt el”, 
sejtette, mivel jár ez a hivatás?

– Fogalmam sem volt róla. 
Néha szoktam is mondani, a 
következő életemben inkább 
fogorvos leszek! Egy csodála-
tos, álomszerű kép lebegett 
előttem. Azt láttam, hogy a 
színpadon jóképű férfiak és 
kedves arcú nők szebbnél-
szebb ruhákban izgalmas tör-
téneteket játszanak el. Annyi-
ra lenyűgözött, magával raga-
dott az egész, hogy gyermek-
koromban minden alkalom-
mal sírva fakadtam a színház-
ban, főleg a végén. Nekem az 
volt a vágyam, hogy majdan 
ugyanezt a katarzist váltsam 
ki az emberekből. Miközben az 
előadás végén önfeledten tap-
soltam, folytak a könnyeim. 
Sokszor elképzeltem, hogy én 
állok ott fenn a színpadon, s a 
közönségben valaki ugyanezt 
éli át, mint én. A Goodbye, 
Charlie! darabban Fábián 
Anitával – aki szintén Érden 
lakik – van egy nagyon szép, 
érzelmes, drámai jelenetünk, 
amire sokan mondják, hogy az 
előadás legszebb mozzanata. 
Jólesik ezt hallani, mert ilyen-
kor úgy érzem, elértem, amire 
vágytam. 

– A vidám, könnyedebb 
műfaj közelebb áll önhöz, mint 
a dráma? 

– Elsősorban azért ját-
szunk sok vígjátékot, mert 
erre most nagyobb az emberek 
igénye. Ha végre eljutnak szín-
házba, inkább kikapcsolódás-
ra, szórakozásra, vidámságra 
vágynak. Persze, ez egyrész-
ről jó, másrészről viszont néha 
bennem is felmerül, milyen jó 
lenne a nagyszerű, örök érvé-

nyű drámákat is műsorra 
tűzni. Ám, ha a humorra 
nagyobb az igény, ezt kell 
nyújtani a közönségnek, 
persze, mi is örömünket 
leljük benne. Ugyanakkor 
való igaz: nem vagyok egy 
drámai hős típus, a vígjá-
tékok jobban illenek hoz-
zám. 

– A magánéletben is 
mosolygós, vidám ember, 
mint többnyire a színpa-
don. Hogy csinálja?

– Valóban, sokan így 
ismernek. Ez nem jelenti 
azt, hogy nekem nincse-
nek rossz pillanataim, 
olyankor nekem is jólesik 
a pátyolgatás. Mégis, leg-
inkább arra törekszem, 
hogy örömömet leljem a hét-
köznapokban is. Én sem vol-
tam mindig ilyen, de tudatosan 
ráneveltem magam. Az ember 
ugyanis igen gyakran szem-
betalálja magát olyan élethely-
zetekkel, amelyek kapcsán 
lenne oka panaszkodni, nya-
fogni, magát szerencsétlennek 
érezni. 

– Könnyen tanul szöveget?

– Szerencsére igen! Bár 
néha „játszom a tűzzel”. Alap-
vetően előadás előtt el szok-
tam olvasni a szövegem, de 
előfordult, hogy eltekintettem 
ettől, s magam is meglepőd-
tem, hogy három hét kihagyás 
után, egy másik darabból visz-
szatérve is nagyon jól ment. Ki 
hinné, hogy gyermekkorom-
ban nem voltam egy példás ta-
nuló? Most már egyre bizto-
sabb vagyok benne, nem is a 
saját hibámból. Olyan vagyok 
ugyanis, hogy ha szeretek va-
lakit, a hegyet is elhúzom a 
kedvéért. De kell, hogy szeres-
sem ahhoz, hogy inspiráljon. 
Ha érzelmileg nem kötődöm 
hozzá, egyszerűen nem érde-
kel, nem foglalkozom vele. Tu-
dom, ez nem túl jó tulajdonság, 
de ilyen vagyok: érzelmi ala-
pon hozok döntéseket. Így tör-
tént, hogy az általános iskolá-
ban hatodik osztályig az egyes 
és a kettes között ingadozott 
az osztályzatom matekból. 
Majd jött Gábor bácsi, s az 
előzmények kapcsán kijelen-

tettem neki: „hülye” vagyok a 
matekhoz. Ez nem igaz – 
mondta, aztán a legszeré-
nyebb teljesítményemért is 
mindig megdicsért. A sikerél-
mények csodát tettek, mert 
végül négyes lettem matekból! 
Gábor bácsi megtalálta a „kul-
csot” hozzám. Most a sporto-
lásban tanulom a kitartást. 
Azt, hogy önmagamért te-
szem. Korábban külső motivá-
ció kellett ahhoz, hogy jól telje-
sítsek. Az edzőm megtanított 
arra, hogyan küzdjem ki saját 
magamból a motivációt. A 
sport révén az ember nemcsak 
a testét, hanem a lelkét, az 
akaraterejét is erősíti. Megta-
nultam, hogy a „nem bírom to-
vább!” után még nagyon sok 
van, ha az ember képes átlen-
díteni magát ezen a krízispon-
ton. Egyszerűen túl kell rajta 
lépni és továbbmenni.

– Egyből felvették a színmű-
vészeti egyetemre?

– Nem, mert el sem men-
tem! Pedig mindössze 3–4 
percre laktunk az egyetemtől. 
De én már gyermekkoromtól 
fogva úgy tekintettem rá, 
mint egy „szentélyre”. Az én 
szememben oda csak „ember-
feletti” teljesítménnyel lehe-
tett bejutni. Így aztán, mire 18 
éves lettem, annyira felérté-
kelődött bennem a Színművé-
szeti Egyetem, hogy attól tar-
tottam, ha én oda bemegyek 
felvételizni és azt találják 
mondani, hogy nem felelek 

Beszélgetés Némedi-Varga Tímea színművésznővel

„Mindig megköszönöm a Jóistennek, hogy színpadra léphetek”

A színésznő a magánéletben is mo-
solygós, nyitott személyiség
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meg, akkor végem van, telje-
sen összeomlok! Ezt elkerü-
lendő, a Gór Nagy Mária 
Színitanodában próbálkoz-
tam, s az első forduló mindjárt 
sikerült is. A második forduló 
előtti napon a barátom kitalál-
ta, hogy menjünk este bulizni. 
Gondoltam, miért is ne, hiszen 
tehetséges vagyok, enyém a 
világ, miért is ne buliznék fel-
vételi előtt? Mondanom sem 
kell, másnap kudarcot szen-
vedtem. Na, ez volt számomra 
az első nagy lecke: az alázat. 
Megértettem, hogy attól még, 
ha az ember kap is néhány di-
cséretet, még nem szabad „el-
szállnia”. A színésznek min-
dennap a nulláról kell felépíte-
nie magát, hiszen mindennap 
más közönség előtt játszik. A 
tegnapi siker, bármekkora 
volt is, nem vonatkozik a 
mára, újra ugyanolyan jót kell 
produkálni. Persze, anyukám 
nem bánta, hogy nem sikerült 
a felvételim, azt mondta: ta-
nuljak meg egy „normális” 
szakmát, mielőtt elkezdek 
„bohóckodni”. Így lettem fizio-
terápiás szakasszisztens. 
Utána sikerült a felvételim a 
színitanodába, végül betelje-
sült az álmom: színésznő let-
tem! Érdekes, én voltam az 
egyedüli, aki hangos örömuj-
jongással reagáltam, amikor 

kihirdették a felvételi eredmé-
nyét. Rajtam mindig látsza-
nak az érzelmek...

– Milyen volt az első színpa-
di szereplése?

– Roppant vicces! Annál is 
inkább, mert az osztályfőnö-
köm, Zsurzs Kati a tanodá-
ban, a jellememre célozva azt 
mondta: „Timi, te az a lány 
vagy, aki soha nem fog kurti-
zánt játszani!”. Ehhez képest a 
legelső szerepem mi volt? Nem 
nehéz kitalálni: kéjhölgy. Szó-
val, a Karinthy Színházban 
Straub Dezső kért fel, hogy az 
Ön is lehet gyilkos című darab 
legvégén, Noémi barátnőm-
mel, álljunk a színpadra, és 
mindössze annyit mondjunk: 
„Helló, fiúk!” – aztán függöny. 
Rettenetesen izgultam, hiszen 
nem mindegy, hogyan mon-
dom el ezt a kétszavas szöve-
get! Csodálatos premier volt, 
mi is remekül „szerepeltünk”. 
Óriási taps, majd azt láttam, 
hogy jön felém valaki egy ha-
talmas csokor virággal. Az le-
hetetlen, hogy nekem hozzák! 
Még mondtam is, ezt Nyertes 
Zsuzsának vagy Incze Ildikó-
nak szánhatták, de nem, én 
kaptam, csak jóformán hada-
kozni kellett velem, hogy fo-
gadjam már el a virágcsokrot. 

Szóval, ez volt az első, emléke-
zetes színpadi „alakításom”. 

– Még ma is izgul fellépések 
előtt?

– Egy pici drukk mindig 
van bennem, hogy minden 
rendben menjen, hiszen azt 
szeretném, hogy élvezzék az 
emberek az előadást. Először 
mindig megköszönöm a Jóis-
tennek, hogy színpadra léphe-
tek, mert tudom, nagyon sok 
tehetséges ember még lehető-
séget sem kap rá, hogy a hiva-
tásával keresse a kenyerét. A 
mi szakmánkban sok szeren-
cse is kell ahhoz, hogy az em-
ber közönség előtt játszhas-
son, ezért minden erőmmel 
azon vagyok, hogy a nézőknek 
örömet szerezzek. Ha véletle-
nül nem a megszokott meder-
ben folyik az előadás, azt sem 
fogadják tragikusan, sőt, 
gyakran észre sem veszik, ha 
netán kimarad egy mondat 
vagy megváltozik. Persze, ha 
jól felkészül az ember, s én 
mindig erre törekszem, akkor 
nincs miért izgulni. 

– Van olyan szerep, amit 
még nem kapott meg, de na-
gyon szeretne eljátszani?

– A Jövőre veled, ugyanitt 
című darab nagyon tetszik, 
vágyom rá, hogy egyszer én 
legyek az egyik főszereplője. 
Ezenkívül szeretnék önálló 
dolgokat is csinálni, például 
kötetlenül beszélgetni gyer-
mekekkel az őket érdeklő té-
mákról, mert úgy vélem, na-
gyon nagy bajban vannak a 
mostani fiatalok. Érzelmileg 
elveszettek, nehezen ismerik 
ki magukat ebben a mai világ-
ban. Egyáltalán nem tartom 

normálisnak, hogy egész nap 
nyomogatják az okostelefont s 
közben alig kommunikálnak, 
mert nem figyelnek rájuk, 
meg ők sem egymásra. Pedig 
az érzelmekre sokkal na-
gyobb szükségünk van, mint 

hinnénk. Nyilván nem lehet 
elvonulni, kilépni a világból, 
de arra lehet törekedni, hogy 
elfogadható életet éljünk, 
hogy szóba álljunk egymás-
sal. Senki sem tudhatja, med-
dig tart az élete, ezért figyel-
nünk kellene arra, hogy meg-
éljük a pillanatot. Télen lapá-
toltam a havat az utcában, s 

ahogy beleszívtam a tiszta, 
jeges levegőbe, egyszerre be-
lém nyilallt az érzés, hogy mi-
lyen csodálatos a tél illata! S 
ahogy körülnéztem, annyira 
hálás voltam a gyönyörű téli 
környezetért. Nagyon fontos 

megélni a pillanatot, mert az 
igazi öröm a pillanatokban 
rejlik. Tudom, kész rohanás 
az életünk, az enyém is az, de 
meggyőződésem, hogy olykor 
megálljt kell parancsolnunk 
magunknak, hogy észreve-
gyük és igazán megélhessük 
az élet legcsodálatosabb dol-
gait.

Némedi-Varga Tímea 1982-ben született Budapesten. Ze-
nei általános iskolába járt, majd a Gór Nagy Mária 
Színitanodában színművészként végzett. Tagja volt Gyön-
gyösi Tamás Fizikai Táncszínházának, versenytáncos is volt, 
majd Bakó Gáborhoz járt jazzbalett órákra. A mozgás és a 
tánc mindig része volt az életének. Játszott a Vígszínházban, 
a Karinthy Színházban és a Budaörsi Játékszínben. Jelenleg 
a Gergely Theáter produkcióban szerepel, de önállóan is 
gyakran fellép, műsort vezet, meseelőadásokat tart. Nagy 
természet- és állatbarát. 

Shirley szerepében, a Pasik a pácban című darabban

3 kiváló német minőségű laminált padló, megfizethető áron!

www.hubertparketta.hu

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

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

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

Az ön kódja:

HUB071ÉLA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

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

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

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

3.771 Ft/m2

3.501 Ft/m2

2.870 Ft/m2

3.890 Ft/m2

3.190 Ft/m2

4.190 Ft/m2

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

38
6
6
61
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Átfogó vízrendezési tanul-
mány készül Érd felszínivíz-el-
vezetésének helyzetéről. A do-
kumentumot a múlt csütörtö-
kön ismertették az Érd és Tér-
sége Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Önkor-
mányzati Társulás által szer-
vezett konzultáción.

Mint elhangzott, a tanul-
mány megállapításaira épül-
nek azok a vízjogi és kiviteli 
tervek, amelyek alapján hosz-
szú távon megoldhatóvá válik 
Érd vízelvezetése. Készítői 
nemcsak egy-két évre, hanem 
évtizedekre meghatározzák 
az elvégzendő feladatokat, és 
konkrét javaslatokat adnak a 
szükséges beavatkozásokra, 
az üzemeltetési, karbantartási 
feladatok hatékonyságának 
növelésére, és közreműködnek 
abban is, hogy a tervek megva-
lósításához szükséges engedé-
lyeket megszerezze az önkor-
mányzat – mondta köszöntőjé-
ben Nagy László, a tervezői 
konzorcium képviselője.

Istók Balázs mérnök, a mo-
dell ismertetője lapunknak el-
mondta: tanulmányukban az 
érdi vízelvezető hálózat 102 
kilométerét (azaz csaknem tel-
jes hosszát) mérik fel és model-
lezik. Kimutatják, hol vannak 
a problémás pontok, ez alapján 
a tervezők új szakaszokat, bő-
vítéseket terveznek. 

– Ezt követően mi modell-
számítások segítségével meg-
vizsgáljuk, hogy a tervezett 

Modern Városok: 2019-re minden program megvalósul
Menetrend szerint zajlanak a Modern Városok 
program keretében zajló fejlesztések előkészítő 
munkálatai – jelentette be múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján T. Mészáros András, hangsúlyozva: a 
2015. június 3-án Orbán Viktor miniszterelnökkel 
kötött megállapodásban foglalt programok 
2018–2019-re százszázalékosan megvalósulnak. 

Nagyon nagy, Érd törté-
nelmében egyedülálló prog-
ramokról van szó – hangsú-
lyozta a polgármester, aki 
beszámolt arról is, hogyan 
állnak az egyes projektek. 
Mint elmondta, az útépíté-
sek terveztetésével kapcso-
latos egyeztetések gyorsan 
és zökkenőmentesen zajla-
nak: már eldőlt, mely cégek 
tervezik majd az önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
csomópontokat. Több intéz-
mény – mint a Szociális 
Gondozó Központ, a Kós és a 
Batthyány iskolák, valamint 
a Parkvárosban felépítésre 
kerülő új iskola – tervezői 
megbízásait már kiadta az 
önkormányzat, a Fácán ovi-
nak, valamint a parkvárosi 
új óvodának pedig már a ki-
viteli tervei készülnek.

– Ami a Teleki iskolát il-
leti, pár hete írtam alá az 
intézmény áttervezésével 
kapcsolatos szerződést. Az 
átalakításhoz ingatlanokat 
is kell vásárolnunk. A lako-
sokkal már folynak az 

egyeztetések, ezeken felül 
egy állami tulajdonú, körül-
belül 500 négyzetméteres 
ingatlant szükséges még 
megvennünk.  Mire a ter-
vek elkészülnek, ennek is 
az önkormányzat lesz a tu-
lajdonosa – tette hozzá a 
polgármester, aki a város 
keleti felén tervezett víztá-
rozóval kapcsolatban arról 
tájékoztatott, hogy az erre 
szánt 2,4 milliárd forint 
rendelkezésre áll, a közbe-
szerzési eljárásokat lefoly-
tatták, a munka hamaro-
san elkezdődik és jövő ősz-
re be is fejeződik.

A Modern Városok prog-
ram keretében ingatlanokat 
is vásárol az önkormányzat: 
az ipartestület székházát, 
amelyet felújítás után az 
Érdi Tankerületi Központ-
nak ad át, az Érdi Járási Hi-
vatal pedig az önkormány-
zattal szembeni irodaházba 
költözik a nyáron. 

T. Mészáros András hang-
súlyozta: az Orbán Viktor-
ral tavaly június 3-án kötött 

megállapodásban foglaltak 
2018–2019-es évekre száz-

százalékosan megvalósul-
nak.  n Ádám K.

A biztonságunkról szól a népszavazás
Európa biztonságát garantálni kell az iszlám terrorizmus-

sal szem ben, ez pedig csak úgy lehetséges, ha Európa megvé-
di a külső határait – hangsúlyozta múlt heti sajtótájékoztató-
ján Érd polgármestere.

T. Mészáros András arra kérte a lakosságot, hogy menje-
nek el és szavazzanak az október 2-ai népszavazáson a nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítésével kapcsolatban. 

– A menekültkérelem beadására eddig is volt lehetőség és 
ezt követően is lesz. Arra viszont nem szabad lehetőséget 
adni, hogy regisztráció, adminisztráció nélkül özönöljék el a 
menekültek Európát, semmibe véve határait. Teljes mérték-
ben egyetértek a kormány eddigi álláspontjával. Magyaror-
szágon százötven évig voltak törökök, négyszáz évig Habs-
burgok, negyvenöt évig  szovjetek – ideje már annak, hogy 
Magyarország eldönthesse, kikkel és hogyan akar együtt 
élni és kiket akar a saját területére bebocsátani. Indokolt ez 
a népszavazás, és indokolt az is, ha a magyar emberek úgy 
döntenek, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájáru-
lása nélkül nem írhatja elő nem magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező betelepítését – zárta szavait a 
polgármester. n Á. K.

Az érdi közgyűlés féléves munkáját értékelik a frakciók és a pártok

„Szeretnék továbbra is a közösségért dolgozni!”
Az érdi közgyűlés júliusi 

ülésével véget ért a képvise-
lők számára az első fél év 
szorgalmi időszaka, amely 
után a városi plénum politi-
kai erőinek talán érdemes 
mérleget vonni. Ezért arra 
kértük a frakciók, illetve a 
pártok képviselőit, értékeljék 
lapunknak az elmúlt fél esz-
tendőt. Ezúttal Pulai Edina, 
a közgyűlés jobbikos képvi-
selőjének véleményét ismer-
hetik meg.

Úgy látom, hogy 2016 első 
fél éve rendkívül konstruktív 
volt a közgyűlésben. A ma-
gam részéről úgy ítélem, 
hogy jó döntéseket hoztam a 
lakosság és a közösség érde-
kében. A Modern Városok 
program eredményeként óri-
ási fejlesztések előtt áll a vá-
ros. Úgy vélem, hogy vala-
mennyi képviselő jól felfo-
gott érdeke, hogy ezeket 
megszavazza s kiálljon mel-
lette, ezért én sem teszek 

másként. Nagyon fontosnak 
tartom kiemelni, hogy a be-
ruházások által új munkahe-
lyek jönnek létre és a helyi 
vállalkozók is egyre több 
munkához jutnak. 

Nagy eredménynek tar-
tom, hogy sikerült a már 
meglévő gyermekintézmé-
nyeink állapotán, komfort-
ján javítani, s hamarosan 
újabbak is épülnek. Sajnos 
mielőtt erre az útra léphet-
tünk volna, nagyon hosszú 
idő telt el, hogy az óvodák és 
az iskolák nem jutottak fej-
lesztési forráshoz. Most vi-
szont a Szivárvány Óvoda 
Napsugár tagóvodája és az 
Aprófalva Bölcsőde is meg 
fog újulni, hiszen a célok-
mányokat már elfogadtuk. 
Azt is kiemelném, hogy 
Felső-Park városban új óvo-
da és iskola fog épülni, ami 
azért fontos, mert az utóbbi 
években nagyon szépen be-
népesült a városrész. Arról 

sem feledkezhetünk meg, 
hogy ősszel a Vörösmarty 
Gimnáziumban új tornater-
met adhatunk át, valamint 
hogy önkormányzati forrás-
ból az intézmény vizes-
blokkját is felújítottuk, évti-
zedes problémát orvosolva 
ezzel. 

Rendszeresen tartom a 
kapcsolatot a lakossággal, 
ezért tudom, hogy az érdie-
ket a legjobban az érdekli, 
hogy mikor lesz szilárd bur-
kolat mindenhol, a meglévő 
utak mikor lesznek felújítva, 
és hogy hogyan lesz megold-
va a csapadékvíz-elvezetés. 
Ezekkel a problémákkal 
szembe kell néznünk, de hi-
szem, hogyha megvalósul a 
Papi-földeken a záportározó, 
azzal komolyan tehermente-
síteni tudjuk a városlakókat. 
A fejlesztéseknek köszönhe-
tően remélhetőleg megnő az 
iparűzési adóból befolyó 
pénz, aminek köszönhetően 

elindulhatnak az útfejleszté-
sek is.  

A pénzügyi bizottság elnö-
keként elmondhatom, hogy 
kiváló kapcsolatot ápolunk a 
civil szervezetekkel, az Érdi 
Ipartestülettel és a város in-
tézményeivel. Hatékony mun-
kát végzünk, ahol támogat-
juk egymás elképzeléseit.

A második fél évben sokat 
várok a turisztikai fejleszté-
sektől. Azt szeretném, ha 
megmutathatnánk, hogy mi-
lyen szép Érd. Sokszor csak 
Ófalut említjük, mint kiemelt 
helyszínt, pedig vannak még 
a városban olyan település-
részek, amelyek igazán szé-
pek. Véleményem szerint az 

érdi Kutyavár egy olyan – 
nekünk magyaroknak – iga-
zán fontos emlékhely, amit a 
Földrajzi Múzeum mellett a 
turistáknak is meg kell mu-
tatni.  Az is nagyon fontos, 
hogy 2018-ra már biztosan 
elkészül az Érdet és Százha-
lombattát összekötő bicikli-
út, ami bizonyára szintén 
számtalan látogatót vonz 
majd. A sportéletről sem sza-
bad persze elfeledkeznünk, 
hiszen igazi közösségek ala-
kultak ki, akik szebbnél 
szebb eredményeket hoz-
nak. Szerencsénk van, hogy 
az ÉRD Aréna egy olyan köz-
pontot tud biztosítani, ahol a 
sportolók és a városlakók is 
jól érezhetik magukat. 

Ősszel szeretném megren-
dezni újra a városi közleke-
désbiztonsági napot, amit 
évek óta szívügyemként 
szervezek a Szepes Gyula 
Művelődési Központban, va-
lamint a nyári szünet után 
szeretném folytatni a munkát 
és – ahogy eddig – továbbra is 
a közösségért tenni.  

 Pulai Edina

Készülnek a tervek a város felszínivíz-rendezésére

Sikeresen halad a Modern Városok program
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változtatásokkal megoldha-
tók-e a kimutatott problémák 
– magyarázta Istók Balázs. 
Mint mondta, a tanulmányt az 
Érd MS 2016 konzorcium készí-
ti; a munka év elején kezdődött 
és december 15-ig fejeződik be.

– A vízelvezetés a további vá-
rosfejlesztés alapja, és nem-
csak az utak, egyéb felületek 
aszfaltozása, hanem a közös-
ségi közlekedés átalakítása is 
ennek függvénye – fogalma-
zott a projektvezető. Simó Ká-
roly alpolgármester lapunk-
nak elmondta: a város felszíni-
víz-elvezetésének kiépítése 
körülbelül huszonöt-harminc-
milliárd forintba kerül.

– Ennek az összeg-
nek a tíz százaléka már 
most rendelkezésre áll 
a Modern Városok prog-
ram keretéből, hisz a 
legelső projekt, ami eb-
ből elindulhatott, az a 
keleti vízgyűjtő 2,4 mil-
l iárdos projektje, 
amelynek munkálatai 
hamarosan megkez-
dődnek. További forrá-
sokat szeretnénk meg-
szerezni a kormánytól, hogy 
legalább a problémás területek 
20 százalékát megoldjuk a kö-
vetkező években. A továbbiak-
ra nézve meg kell határozni, 
melyek azok a lokális pontok, 
ahol a legtöbb kellemetlenséget 
okozzák az esőzések, illetve a 
tervezett egyéb beruházások 
(pl. áruházépítés) miatt mely 

helyeken várható hasonló prob-
léma – mutatott rá az alpolgár-
mester, aki kérdésünkre el-
mondta: a legproblémásabb te-
rületek a Riminyáki út alsó 
szakaszán, a Szent István úton, 
a Zámori út környéki madaras 
nevű utcáknál, valamint a 
Sulák-patak mentén találha-
tók.

– Az itt jelentkező gondokat 
ismerjük. Vannak azonban 
olyan városrészek, ahol a 
probléma szabad szemmel még 
nem látható, ám a tanulmány 
kimutatta: ha a jelenlegi ten-
dencia folytatódik, ezeknél 
szintén kritikussá válik a hely-
zet. A célunk ezen területek 

feltérképezése. A következő 
két ütem, azaz a nyugati és a 
középső rész koncepciója kezd 
összeállni: ha a kormánydön-
tés megszületik a pénzügyi 
forrásokról, eldől, mennyi 
pénzt fordíthatunk e komoly 
problémák megoldására – zár-
ta szavait Simó Károly.

n ÁdÁm Katalin

Többé nem mossa el az eső ezeket az utakat 
Augusztus elején több he-

lyen is aszfaltoztak Parkvá-
rosban: a Lőcsei és Bajcsy-
Zsilinszky út közti utcák-
ban élők örülhetnek a meg-
újult utaknak, amelyeket a 
képviselői keretből építet-
tek meg a 7. és 9. választóke-
rületben.

A minap fejezték be a Ba-
konyi és a Nógrádi utca egy-
egy szakaszának aszfalto-
zását. A Puhi-Tárnok Híd-
építő Kft. a múlt héten terí-
tette le az aszfaltot, előtte 
az ÉKFI munkatársai vé-
gezték el az utak megfelelő 
alapozását. Mint Donkó Ig-
nác, a terület Fidesz–
KDNP-s önkormányzati 
képviselője lapunknak el-
mondta, a Nógrádi utcában 
egy 220 méter hosszú és 3,3 
méter széles szakaszt asz-
faltoztak le, a Bakonyiban 
pedig 330 méter hosszúság-
ban és 4 méter szélességben 
kapott jó minőségű, szilárd 
burkolatot az út. Az aszfalt 
7 centiméter magas. 

Augusztus 3-án már az 
utómunkálatoknál tartot-
tak; elsősorban az útpadká-
kat rakták le és az egyéb 
hiányosságokat is igyekez-
tek orvosolni, többek közt a 

csatornatisztító magassá-
gát kellett az aszfaltréteg-
hez igazítani. Mint megtud-

tuk, mindkét utca lakossá-
ga nagyon várta már a szi-
lárd útburkolatot, mert az 
esők nagy kárt okoztak a 
pincéikben és kertjeikben. 
Mivel a Murányi utcába 
csatlakozó Nógrádi utcá-
ban egy domb is van, koráb-
ban hiába szórták le murvá-
val az utat, az eső rendsze-
resen bemosta a házak pin-
céibe a zúzott követ, az út 
pedig egyre járhatatlanab-
bá vált. Hasonló volt a hely-
zet a Murányi utca felé is: 
ott is van egy nagy emelke-
dő, így a lezúduló víz befolyt 
a Nógrádi utcába, és hatal-
mas vízmosások keletkez-
tek. Hogy ezt elkerüljék, a 
Nógrádi utcában az út egyik 

felét szegélykővel védik, a 
másik oldalán pedig szik-
kasztó árkokat ástak ki és 
víznyelőket is építettek 
mindkét szakaszon, amely 
a szikkasztóárkokba vezeti 
fentről a lezúduló vizet. 
Mostantól már a Radnaitól 
egészen a Murányi utcáig 
aszfalt borítja az utat. 

Múlt szerdán aszfaltozták 
a Selmeci utca mintegy 450 
méteres szakaszát is, a Da-
róci és a Cserhalmi utcák 
között.  Mint a 9. választóke-
rület képviselőjétől, Fülöp 
Sándornétól (Fidesz–
KDNP) megtudtuk, azért ezt 
az utcaszakaszt választot-
ták, mert e lejtős részt káro-
sították leginkább a kiadós 
esők, felhőszakadások.

– A nyolcmillió forintos 
képviselői keret a Daróci és 
a Selmeci utca aszfaltozá-
sával kimerült, de jövőre 
szeretnénk folytatni az utak 
felújítását, lépésről lépésre 
haladva – mondta Fülöp 
Sándorné.

A Selmeci utca aszfalto-
zását az ÉKFI végezte. Bár 
járdát nem kapott az utca, a 
lakosok így is nagy öröm-
mel fogadták az aszfaltot.

n B. E – Á. K.

Hiányolja a fejlesztéseket a MSZP
A Modern Városok programban megvalósuló fejlesztések 

aktuális állására kíváncsi az érdi MSZP. Szűcs Gábor, a 
párt önkormányzati képviselője sajtótájékoztatóján hiá-
nyolta a részletes beszámolókat a beruházásokról.

Az ellenzéki képviselő felhívta a figyelmet, hogy a lakóte-
lepen régen voltak fejlesztések, és szerinte a közterületek 
állapota elfogadhatatlan.

Szűcs Gábor szerint szükség lenne kutyafuttatóra, szo-
ciális blokkra, sportpályára, játszóterekre.

Az ügyben érdemi egyeztetést és európai szintű fej-
lesztést sürgetett. Megemlítette még a belvízi és a vízel-
vezetési gondokat a Zámori-Szalonka-Bíbic utca környé-
kén, ahol elmondása szerint a belvíz alámossa a házakat, 
repedeznek a falak.

Szűcs Gábor szerint komplex fejlesztés kell a lakótelepen

Készülnek a tervek a város felszínivíz-rendezésére

Mint arról már korábban
beszámoltunk, folyamatosan
zajlanak a kereskedői tár-
gyalások annak érdekében,
hogy az érdi lakosok minél
több helyen találkozzanak az
Érd Városkártya elfogadóhe-
lyekkel. Az Érd és Környéke
Ipartestület is előnyösnek ta-
lálta a Város-
kártya által
kínált lehető-
séget és meg-
szervezte az
első rendezvé-
nyét, ahol be-
mutatásra került a rendszer.
Az Ipartestület célja teljes
mellszélességgel támogatni
az érdi kis- és középvállalko-
zói szektor bevonását (a ren-
dezvényről készült riportot
megtalálja a http://erdmost.
hu /2016/07/24 / bemutat-
tak-a-varoskartyat-a-vallal-
kozoknak/ oldalon). A helyi
kereslet terelése, összekap-
csolása a kínálattal a helyi
vállalkozók érdekét is szol-
gálja.
A kereskedők és szolgálta-

tók élénken érdeklődnek a le-
hetőségek iránt, így várható-

an egyre több helyen talál-
kozhatunk majd az elfogadó-
helyet jelző matricával. Az
Érd Városkártya országszer-
te, minden Go!Store, matricá-
val ellátott elfogadóhelyen
pénzvisszatérítésre jogosít.
Mielőtt részletekbe menő-

en bemutatjuk a Városkártya
előnyeit, meg
kell említeni
egy nagyon
különleges tu-
lajdonságát,
amit előszöraz
érdi lakosok

élvezhetnek. A pénzvisszaté-
rítésen túlmenően az Érd Vá-
roskártya egy egészen egye-
dülálló ajándékot is jelent, hi-
szen hátoldala egyben Ma-
gyar Turizmus Kártya, a
Hungary Card
speciális válto-
zata. Míg a nor-
mál Hungary
Card kártyát (tí-
pustól függően
5-12.000 forin-
tért), minden év-
benújraésújramegkell vásá-
rolni, addig az Érd Városkár-
tyaHungaryCardBasic funk-

ciója, a Go!Store és Hungary
Card stratégiaimegállapodá-
sának köszönhetően, egy
életre szól. Így Érd lakosai
egy olyan, 5.000 forint értékű
ajándékot kapnak, mellyel
több száz turisztikai célpont
(étterem, szálloda, múzeum,
bemutatóterem és más szol-
gáltatás) kínálatát vehetik
kedvezményesen igénybe. A
kedvezményekről a http://erd-
most.hu/2016/07/19/kedvez-
menyek-erdieknek-is/, vala-
mint a www.hungarycard.hu
oldalon található részletes
információ. A kártyát az első

használat előtt a
www.hungary-
card.hu oldalon
regisztrálni kell.
Sorozatunk

következő része-
iben az Érd Vá-
roskártya továb-

bi előnyeit részletezzük elfo-
gadóhelyi és vásárlói szem-
pontból egyaránt. (X)

LegfrissebbhírekazÉrdVároskártya
projektről 2. rész 38

59
91



8 | 2016. augusztus 10. |    kultúra

A szelfikiállítást követően ismét hasonló, mondhatni „ősbemutatóval” in
dítja az új idényt a Szepes Gyula Művelődési Központ. Szeptember elején 
ugyanis olyan tárlatot láthatunk, amire eddig még nem volt példa váro
sunkban. Ezúttal a sajtófotó műfajával és annak egyik jeles képviselőjével 
ismerkedhetnek meg a fényképezés és a fotográfia érdi szerelmesei. 

Még az év elején bejelen-
tették a kultúrház munka-
társai, hogy a Szepes galéri-
ában ebben az esztendőben 
hangsúlyosabb figyelmet 
kap a fotográfia. Ennek meg-
felelően már több emlékeze-
tes fotókiállítást láthattunk, 
amelyeken profi és amatőr 

fotográfusok egyaránt be-
mutatkozhattak.

Szeptember 2-án pedig a 
Riportfotók az elmúlt 20 év-
ből című kiállítás megnyitó-
jára kerül sor, amelyen Knap 
Zoltán fotóriporter eddigi 
legsikeresebb fényképeit lát-
hatja az érdi közönség. 

Mivel a fotózsurnaliszták 
köztudottan szenvedélyesen 
elkötelezettek a minőség, az 
egyéni látásmód és profesz-
szionalizmus iránt, nem le-
hetnek kétségeink afelől, 
hogy az elmúlt két évtized-
ben készült fotók olykor töb-
bet mondanak el számunk-
ra, mint az akár száz szóban 
megfogalmazott hírek és 
beszámolók. 

A fiatal fotóriporter érett-
ségi után, 1994-ben a Práter 
utcai fényképész iskolában, 
majd a MÚOSZ Bálint 
György Újságíró Iskolájá-
nak fotóriporteri szakán 
végzett. A Zsaru Magazin 
gyakornokaként kezdett, 
utána a Népszava külső 
munkatársa lett, ezt követő-
en a Tina Magazin és a Ma-
gyar Demokrata fotóriporte-
reként dolgozott. 2001-től a 
Színes Mai Lap fotóriportere 

volt. Jelenleg a Bors című na-
pilapnál fotórovat-vezető. 

Többször volt a Magyar 
Sajtófotó Pályázat díjazott-
ja: 2015-ben hír-, eseményfo-
tó kategóriában második, 
2002-ben képriport kategó-
riában harmadik, 1997-ben 
pedig portré kategóriában 
második díjat kapott. Érdi 
kiállításán a minket érintő 
napi események mellett 
olyan meghökkentő és szép 
pillanatokat is bemutat a ké-
pein keresztül, amelyeket 
riporteri munkája során ké-
szített. Többek között része-
sei lehetünk a sportesemé-
nyeken és tüntetéseken átélt 
izgalomnak, de a mai sztár-
világ pompájába is betekin-

tést nyerhetünk a vörös sző-
nyegen vonuló sztárok kü-
lönleges divatbemutatóján 
készült fotóknak köszönhe-
tően. Közben visszaemlékez-
hetünk olyan jeles esemé-
nyekre is, amelyek – ha ezek 
a fényképek nem őriznék 
meg azokat az utókor szá-
mára – mára teljesen fele-
désbe merülnének. Knap 
Zoltán riportfotó-kiállítását 
a pályatárs, Bánkúti And-
rás fotózsurnaliszta nyitja 
meg, s az érdeklődőknek 
minden bizonnyal kellemes 
szórakozást nyújt majd Mr. 
Bernaat blues-harmonikás 
és az Újbudai Babszem 
Táncegyüttes fellépése.

n ÁbrahÁm    

Riportfotók az elmúlt húsz évből

Amikor egy kép többet mond el ezer szónál

A halál torkában

Börtön, izom, fogház

Csaknem kétszáz évvel ezelőtt, 1815ben, alig 25 
évesen írta meg a Bánk bánt, a legendás törté
nelmi tragédiát, amely mind a mai napig nem
zeti drámairodalmunk egyik tetőpontja. Szerzőjé
nek azonban mindössze tízesztendőnyi irodalmi 
pályafutás jutott. Sem a felmagasztalását, sem a 
negyvenedik születésnapját nem érte meg. 

Katona József az elsők 
egyike, akiket a magyar 
társadalom csak utólag 
magasztal, életében pedig 
egyáltalában nem becsüli. 
Hegedűs Géza irodalomtör-

ténész úgy véli, Katona éle-
te és munkássága jó példá-
zata annak, hogy aki meg-
előzi korát, arra a kora nem 
visszhangzik, bárki is le-
gyen ő maga.

A magyar drámairodalom 
kiemelkedő alakja 1791-ben, 
egy egyszerű, de szokatla-
nul művelt takács fiaként 
született Kecskeméten. Apja 
fontosnak tartotta, hogy ta-
nult embert faragjon a fiá-
ból. Nem volt nehéz, mert a 
gyermek Katona Józsefnek 
kiváló képességei voltak, s 
szeretett is tanulni. Már di-
ákként költeményeket írt, de 
ezek jobbára stílus- és nyelvi 
próbálkozások voltak. Jogot 
kezdett tanulni, mert érde-
kelte a jogismeret, de leg-
alább ennyire vonzotta a 
színjátszás is. 

Huszonöt esztendős sem 
volt még, amikor a Bánk 
bán című darabot 1815-ben 
megírta, s beküldte egy er-
délyi pályázatra. Ám a ver-
seny eredménye nagy csa-
lódás volt Katona József 
számára, ugyanis az ő mű-
vét még csak meg sem emlí-
tették az eredményhirde-
téskor. 1820-ban átírta a 
darabot és magánkiadás-
ban tette közzé, de az 1830-
as évek közepéig továbbra 
is észrevétlen maradt. Re-
ményvesztetten, választott 
szakmáját gyakorolva elfo-

225 éve született Katona József,  a drámairodalom kiemelkedő alakja

Roskovics Ignácz: Katona József, 1902

TeTő-Zsindely
sZaküZleT

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Előtte Utána

38
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Csoportos képzőművészeti tárlatoknak már korábban is otthont adott 
városunk nagyszerű kiállítóterme, de eddig szinte alig volt példa arra, hogy 
egyszerre két alkotó munkáit is láthatja itt az érdi közönség. Baky Péter és 
Dechandt Antal közös kiállítását jövő péntektől tekinthetik meg a galériában.

Baky Péter Tolna megye 
egyik legismertebb festő- és 
grafikusművésze. Legtöb-
ben a szekszárdi városhá-
zán elhelyezett pannóit is-
merik. Ő maga úgy tartja, 
hogy a Keresztút az, „ami-
ben a legtöbb gondolatiság 
és egyéni megfogalmazás 
van”. A Magyar Képzőművé-
szeti Főiskola festő szakán 
diplomázott, mégis évekig 
alkalmazott grafikusként 
kereste a kenyerét. Aztán 
hat évig a szekszárdi Illyés 
Gyula Tanárképző Főisko-
lán tanított. Jelenleg a szek-
szárdi Babits Mihály Műve-
lődési Ház és Művészetek 
Háza igazgatója, valamint 
Budapesten a Ferencvárosi 
Pincegaléria művészeti ve-
zetője. Művészetét elsősor-
ban a líraiság és ér zelem-
gazdag világszemlélet jel-
lemzi, melynek nyomán au-
tonóm emberábrázolások 
születnek. Világa meglehe-

tősen groteszk, szatirikus, 
szürrealista és ex presszi-
vista. A klasszikus rajz kivá-
ló ismerője, figurái szinte 
anyagszerűen megfogható-
ak, de az absztrakt kompozí-
ciókban is rendkívül ottho-
nosan mozog. Fekete Tamás 
így ír műveiről: „Tudato-

san gondolkodó piktúra, 
mely minden kitárulkozá-
sa mellett és ellenére egy 
befelé forduló egyéniség 
meditatív megnyilatkozá-

sa. Egyetlen művét sem le-
het felszínesen megnézni és 
továbblépni. Visszarántja 
tekintetünket ez a különös 
világ és magyarázatot kö-
vetel önmagunktól – ma-
gunknak.”

A pécsi születésű De-
chandt Antal a Pécsi Vizuális 

Műhelyben kezdte a szobrá-
szattal kapcsolatos tanulmá-
nyait, Lantos Ferenc volt a 
mestere, majd később önálló-
an is képezte magát. Mostan-

ság Mecseknádasdon él, ahol 
csendben, a városok zajától 
elvonultan, magányos béké-
ben, a természettel szinte 
eggyé olvadva dolgozhat. 
Úgy születnek ott a művei, 
mint ahogyan a jó talajra ta-
láló, termékeny magból kike-
lő növény. Majd hamar nö-
vekszenek, módosulnak, va-
riálódnak és szaporodnak, 
éppúgy, mint azt a növények 
is teszik. A természet közel-
sége nemcsak annak szere-
tetére, hanem egészséges 
gondolkodásra és a termé-
szetes szemléletre segítették 
a művészt. A természet nyo-
mán alkot, amiként megpró-
bálja megismerni, megérteni 
és megsejteni a természet 
belső életét, titkait, mélysé-

geit. Az egyszerűség és an-
nak mélységének sokféle 
megjelenítése variálódik a 
munkáiban. Szobrai láttán 
az „ugyanaz” és a mégis 
mindig „más” felismerésé-
nek élménye ragadja magá-
val a szemlélőt. Dechandt 
Antal faplasztikáit a vitális 
erő és a dinamikus ritmus 
jellemzi. Szobraiban egy-
szerre fedezhetjük fel a régi 
és az új, az élet és a halál 
örök körforgásának dinami-
káját. Művei roppant igényes 
megmunkálással születnek. 

A két kiváló alkotó érdi ki-
állítását N. Kovács Zita mű-
vészettörténész nyitja meg 
augusztus 19-én, este 6 óra-
kor az Érdi Galériában. 

n bE

Közös tárlaton mutatkozik be a festő- és a szobrászművész

Kettős kiállítás nyílik az Érdi Galériában

Baky Péter: Beszélgetők

Dechandt Antal szobrai is láthatóak az Érdi Galériában augusztus 19-től

225 éve született Katona József,  a drámairodalom kiemelkedő alakja
gadta szülővárosának 
ajánlatát, s Pestről haza-
térve ügyész lett Kecske-
méten. Visszavonult az iro-
dalmi és színházi világtól, 
és élete utolsó tíz esztende-
jét perekkel, jogi ügyekkel 
töltötte az alföldi mezővá-
rosban.

Közel ötven esztendőnek 
kellett eltelnie a Bánk bán 
keletkezésétől számítva, a 
költő halálától fogva pedig 
negyven évnek, hogy művé-
nek értékei átkerüljenek a 
köztudatba. A Bánk bán a 
történelem sorsfordító ese-
ményeinek emblematikus 
színműve lett. Pedig kezdet-
ben már az is skandalum 
volt, hogy játsszák! 1861-ben 
Erkel operát komponál Ka-
tona műve nyomán, amelyet 
az Operaház megnyitó ün-
nepségén is bemutattak, és 
repertoáron tartanak azóta 
is. Átalakítják, „korszerűsí-
tik”, újraértelmezik. Külön-
böző korok máshová helye-
zik a darab súlypontjait, 
gyakran elhagynak belőle, 
de tény, hogy a társadalmi 
mondanivalója örök és min-
den éra kitermeli azokat a 
helyzeteket, amelyek kap-

csán az áthallások egyfajta 
kiállást jelentenek, a mű pe-
dig afféle párnás pofon a 
mindenkori hatalomnak. A 
Bánk bán lélektani, emberi 
mélységei mellett az igazi 
hazafiság iskolája is. 1993-
ban az Operaházban re-
konstruálták az eredeti par-
titúrát, 2002-ben korszerű 

technikával film készül az 
operaváltozatból. Katona 
József egyébként színműve-
ket, jelentős költeményeket 
is írt, valamint értékes kuta-
tásokat végzett Kecskemét 
város történetéről és több, 
dramaturgiai kérdésekről 
szóló tanulmány szerzője is 
volt. ■ bE

Részlet a Bánk Bán című operából Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés
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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

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

Jodi Picoult lányával, Sa-
mantha van Leerrel közösen 
írt könyvében az olvasó való-
ban olvashat a sorok között. A 
mai kamaszok, de a felnőttek 
számára is élvezetesen, mai vi-
lágunk nyelvére lefordítva je-
lenítenek meg egy klasszikus 
tündérmesét. Tulajdonkép-
pen mesét a mesében. 

Delila teljesen hétköz-
napi kamaszlány, rózsaszín 
tiniszobája van, számítógépe, 
autóval viszi reggelente elvált 
édesanyja az iskolába, ahol 
extravagáns barátnője várja, 
meg undok osztálytársai, hisz 
valahol különcnek számít. 
Hétköznapinak mondható 
problémái elől egy könyv-

höz, illetve könyvbe menekül, 
egy könyvtárból kölcsönzött 
mesébe, amelyben minden 
szükséges szereplő felvonul, 
a gonosz varázslótól kezdve 
a szerelméért küzdő hercegig. 
Számtalanszor olvasta már 
a könyvet Delila, ám egyszer 
csak a sorok közé is belátott, 
rájött, hogy képes a szerep-
lőkkel kapcsolatba lépni, 
beszélni. Így tudja meg, mi is 
lakozik a rajzok mögött, pél-
dául, hogy a gonosz varázsló 
nem is oly gonosz valójában, 
a herceg lova igazából egy 
mélabús, önbizalomhiányos 
lovacska, a tűzokádó sárkány 
pedig fogfájással küzd. De 
ami a lényeg, hogy a szép 

barna herceg, Olivér, valójá-
ban utál harcolni, és irtózik 
a számára kijelölt mesebeli 
hercegkisasszonytól, unja a 
számára megírt szerepet, in-
kább szeretne kiszabadulni a 
könyvből. Próbálkozásaik so-
rán a két főszereplő, a mese-
könyvbeli herceg és az őróla 
olvasó tinilány egymásba sze-
retnek, olyannyira, hogy nagy 
veszedelmek árán, átkelve a 
valóság határán, történetük 
vége mégiscsak jóra fordul, 
hiszen minden mese úgy jó, 
ha a vége jó.

Kicsiknek és nagyoknak, 
mesében a mesét – keressék a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
polcain!

KÖNYV

Jodi Picoult–Samantha van Leer: Sorok között

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.
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Urbán László – Sajtótükör

Ahol a közművelődés közügy
A Bentavölgye Termelő-

szövetkezet – még ha Érd és 
Százhalombatta határát fog-
lalja is magában – nem tarto-
zik a nagy gazdaságok közé. 
Az 1400 hektárnyi föld 520 
állandó dolgozó számára 
biztosít megélhetést. Ami-
ben mégis kiemelkednek az 
átlaggazdaságok közül: az 
itt dolgozók több mint negy-
ven százaléka szakmunkás! 
S ami szintén figyelemre 
méltó: a 160 harminc év alat-
ti fiatal közül mindössze ti-
zenkettő nem végezte el az 
általános iskola nyolc osztá-
lyát.

Az említett két adat arról 
tanúskodik, hogy ebben a 
gazdaságban a vezetés fon-
tos feladatának tekinti a dol-
gozók művelődését, tanulá-
sának segítését.

Dékány István elnök pél-
dákat sorol:

– A gazdaság huszonegy 
dolgozójának van egyetemi 
vagy főiskolai végzettsége, 
öten pedig most járnak az 
egyetemre, illetve főiskolá-
ra, középiskolába nyolcan, 

általánosba öten. A vezetők 
egyharmada minden eszten-
dőben tanul valamilyen fo-
kon. Vannak hallgatóink a 
marxizmus-leninizmus esti 
egyetemen és középiskolá-
ban. Még ebben a hónapban 
tíz előadásból álló mezőgaz-
dasági témájú sorozatot in-
dítunk. A gazdaság 11 szo-
cialista brigádjának felaján-
lásai között szerepel, hogy 
legkésőbb 1976-ig minden 
harminc év alatti fiatal el-
végzi a hiányos általános is-
kolai osztályokat.

Hogy mennyit költenek 
évente kultúrára, azt ösz-
szegszerűen nem tudja pon-
tosan. Csak annyit, hogy az 
évi 450 ezer forintnyi szoci-
ális-kulturális alapból a 
dolgozók tanulásának a se-
gítésén kívül még sok min-
den más kulturális tevé-
kenység segítésére is jut. 
Évi tízezer forinttal támo-
gatják a községi művelődési 
központot, négyezerrel a 
könyvtárat. Az iskolák pat-
ronálására nyolcvanezer 
forint jut. Már ötödik esz-

tendeje, hogy az érdi Vörös-
marty gimnázium három 
munkás- vagy parasztszár-
mazású diákjának tanulá-
sát ösztöndíjjal támogatják, 
ami évente tizenkétezer fo-
rint. A gazdaság minden 
esztendőben tizenöt-húsz 
dolgozóját küldi külföldi ta-
nulmányútra. S ami szintén 
nem érdektelen: a rendelke-
zésre álló alap tíz százalé-
ka, azaz negyvenötezer fo-
rint kizárólag a gazdaság 
fiataljainak a rendelkezésé-
re áll.

Közben épül a klubház, 
amelyre eddig 1 millió 300 
ezer forintot költöttek. S még 
az idén a Velencén vásárolt 
400 négyszögöles telken 
kempingtábort építenek csó-
nakházzal, elsősorban a fia-
talok számára.

– A távolság Érdtől vagy 
Százhalombattától Velencé-
ig nem nagy, tehát a tábor 
bármikor könnyen megköze-
líthető, s ez segítheti majd 
fiataljaink megnövekedett 
szabadidejének az eddiginél 
is hasznosabb eltöltését.

Mindez akkor válik iga-
zán jelentőssé, ha figyelem-
be vesszük, hogy a gazda-
ság az elmúlt négy és fél 
esztendő alatt 57 millió fo-
rintot fordított beruházás-
ra, amely elsősorban a ter-
melőszövetkezet mezőgaz-
dasági tevékenységét erősí-
tette. Ennek köszönhető, 
hogy amíg korábban több 
mint húsz százalék volt a 
gazdaság kizárólagos ipari 
tevékenysége, ez lecsökkent 
másfél százalékra. De a be-
ruházások, a fokozott gépe-
sítés és az ipari munka 
csökkenése eredményezték 
azt is, hogy ma már száz-
húsz emberrel kevesebben 
is nagyobb termelési érté-
ket hoznak létre, mint a ko-
rábbi években. A termelő-
szövetkezet tavalyi árbevé-
tele meghaladja a százmilli-
ót is!

Mindez képzettebb, művel-
tebb, szélesebb látókörű em-
berek nélkül elképzelhetet-
len, illetve megvalósíthatat-
lan lett volna.

Csak találomra nyit ki az 
elnök a brigádnaplók közül 
egyet.

– A Petőfi alig néhány hó-
napos múltra tekinthet visz-
sza – mondja. – Tavaly már-
ciusban alakult Martonosi 

János vezetésével. Mégis ér-
demes megnézni, mi min-
dent jegyeztek fel azóta, 
hogy vállalták ők, huszonné-
gyen a szocialista cím meg-
szerzését.

Íme, néhány kiragadott 
példa. A szakfolyóiratok 
rendszeres olvasása, megvi-
tatása. Látogatás a pettendi 
Petőfi Termelőszövetkezet 
hasonló szaküzemágában. 
Kirándulás Zalakarosra. 
Részvétel a dél-budai kultu-
rális napokon. A gazdaság 
pavilonjának megtekintése 
az őszi budapesti élelmi-
szer-ipari kiállításon. Rövid 
beszámoló két brigádtag ki-
tüntetéséről: Bártfai Pál ki-
váló dolgozó lett, Deffent An-
tal pedig oklevelet kapott. 
Durga Prasad Dhar indiai 
tervezésügyi miniszter elis-
merő nyilatkozata a brigád 
munkájáról.

Mindez valóban sokszínű 
és bizonyító erejű híradás 
arról, hogy a közművelődés 
közügy a gazdaságban. 
Nemcsak beszélnek róla, ha-
nem a lehetőségekhez ké-
pest mindent meg is tesznek 
a művelődés segítése érde-
kében.

Prukner Pál
Pest Megyei Hírlap,  

1975. január 11.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára
2016. augusztus 10-től szeptember 2-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

OlyAN világbAN élüNk,
amely tele van komoly zaj-
forrásokkal. A hallásvesztés
általános jellemzője, hogy
nem egyik napról a másikra
következik be, hanem foko-
zatosan tompul el az érzé-
kelés, így sokszor az fordul
elő, hogy a hallásproblé-
mával együtt élőknek van
idejük hozzászokni az egyre
romló hallásélményhez.
Ahogyan a hallásuk romlik,
úgy egyre kevésbé hallják a
külvilágot, így például a za-
jokat és a beszédhangokat.
A mAi, digitális hAlló-
készülékek fejlett techno-
lógiával rendelkeznek, emiatt
összehasonlíthatatlanul na-

gyobb komfortérzetet nyúj-
tanak, mint korábbi, analóg
elődeik. Sokkal természete-
sebb a hallásélmény, és mi-
vel ezek az eszközök már
hatékonyan ki tudják szűrni
a környezeti zajokat, segítik
a jobb beszédértést is.

Ahallókészülékek társadalmi
szintű elfogadásában vanmég
hova fejlődni

haahallásvesztés legap-
róbb tüneteit észleljük
magunkon, keressünk
fel mielőbb egy Ampli-
fonhallásközpontot,ahol
felmérik a hallásunk aktu-
ális állapotát. Fontos, hogy
időben felismerjük, ha baj
van, és mielőbb megte-
gyük az első lépést a prob-
léma kezelésének érdeké-
ben. Ha valaki már csak
nagyon későn kezdi el a
hallókészülék viselését,
előfordulhat, hogy a be-
szédértése nagymérték-
ben csökken.
Az Amplifonnál minden
hallásvizsgálatelőremeg-
beszélt időpontbantörté-
nik. érdemes tehát
most bejelentkezni a
06-23 522-802-es tele-
fonszámon.

NemszAbAd
hAlOgAtNi
AdöNtést

Ne csináljonhiúsági
kérdést belőle

A tapasztalatok szerint a társadalom sajnos nem
képes a technikai fejlődéshez hasonlatos ütemben és
mértékben elfogadóvá válni az újdonságokkal kap-
csolatban. Az érintettek számára egyszerű megoldás
lehetne,haamindennapoktermészetesrészévéválna
a hallókészülék. Olyanná, akár a szemüveg.

38
59

96
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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 rendezvénytől 
függően, a rendezvény előtt 1 
órával.

NYÁRI NYITVATARTÁS
Augusztus 1–21-ig 

rövidített nyitva 
tartás, hétfőtől 

péntekig, 8–18 óráig.

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
Nyitva tartás: Keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
•  Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők •  A Kárpát-meden-
ce tudományos feltárói •  3276 
expedíciós nap A múzeum-
alapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti  
kiállítás
Szabadulás nélkül

Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszermun-
kára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes 
árú jegy 1000 Ft, a kedvezmé-
nyes jegy ára 500 Ft, tárlatve-
zetési díj 3000 Ft kiállításon-
ként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 
06 23 363 036

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

Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: 
zárva. Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG  
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

ÉRDI GALÉRIA LOGÓ
2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.
com www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10–18 óráig

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!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Külhoni nyaralások
Könyvválogatás
Nyári ajánlók
Honlapunkon és nyomtatott 
formában is.
Gyermeknevelés
Könyvválogatás szülőknek és 
pedagógusoknak

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGE-
INK NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap. Csütörtök-
péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap. Csütörtök-
péntek: 10-től 17 óráig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

38
62

44

38
46

24

Az akció 2016. szeptember 15-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

valasszon

konyvet

a nyaralasra

,

,

. .

A könyveket keresse a Líra könyv bolthálózatában
vagy a www.lira.hu/hoseg2016 oldalon.
Boltlista: www.lira.hu/bolthalozat/magyarorszag

Líra Könyvesbolt
2049 Diósd, Balatoni út 2/a

3333888
7773

15
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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.

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

AuguSzTuS 15., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
19:30  Monda és valóság határán 10/4. 

rész Érdi helytörténeti ismeretter-
jesztő sorozat

20:00  50 éves a Lukin László zeneiskola 
 jubileumi hangverseny

22:20  Szökés Soriborból amerikai isme-
retterjesztő sorozat, 1987,  5/1. rész

22:45  globo Világjáró 34. rész
23:15  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
23:30  Híradó

AuguSzTuS 16., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
19:30  Érd Szépe 2016 

  összefoglaló a szépségkiránynő-
választásról

21:15  Chaplin szereti a zenét  
– jazz sorozat 
  Jack Cannon Blues Band, 2012

22:10  Vámos Miklós beszélgetős 
műsora 15. rész   Marton László

23:05  genersichek nyomában 
  dokumentumfilm

23:30  Párbeszéd 
  beszélgetés aktuális témákról

23:45  Híradó

AuguSzTuS 17., SzERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás   sportmagazin
20:00  zorro 

  színes, olasz-francia kalandfilm, R: 

Diccio Tessari, 1974  
12 éven felülieknek!

22:00  Bibliai Szabadegyetem  90/6. rész
23:00  Mozgás  sportmagazin
23:30  Párbeszéd  

beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó

AuguSzTuS 18., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 59. rész
20:00  Szabadulás nélkül 

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

20:30  A 2015–2016. évi Női Kézilabda 
Magyar Kupa mérkőzések ismétlése 
  Csurgó–Érd (2016.01.27-i mérkőzés)

22:00  Szökés Soriborból amerikai isme-
retterjesztő sorozat, 1987,  5/1. rész

22:25  Mozgás   sportmagazin
22:55  globo Világjáró 34. rész
23:25  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
23:40  Híradó

AuguSzTuS 19., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 72. rész
19:30  Sztárportré 59. rész
20:00  A 2015–2016. évi labdarúgó-

mérkőzések ismétlése  
Érdi VSE–Andráshida SC 
(2016.05.07-i mérkőzés)

22:10  Halálbüntetés 
  színes, amerikai akciófilm, R: David 
Huey, 1991   18 éven felülieknek!

23:40  Párbeszéd  
  beszélgetés aktuális témákról

23:55  Híradó

AuguSzTuS 20., SzOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  globo Világjáró 34. rész
20:00  zorro színes, olasz-francia kaland-

film, R: Diccio Tessari, 1974  
12 éven felülieknek!

22:00  Monda és valóság határán  
10/5. rész Érdi helytörténeti ismeret-
terjesztő sorozat

22:30  Bibliai Szabadegyetem 90/6. rész
23:30  Érdi Panoráma ism. 

  heti események összefoglalója

AuguSzTuS 21., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

  heti események összefoglalója
19:30  Sztárportré 59. rész
20:00  Polgár-társ 

  vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Szökés Soriborból  amerikai isme-

retterjesztő sorozat, 1987,  5/2. rész
20:55  Monda és valóság határán  

10/5. rész Érdi helytörténeti ismeret-
terjesztő sorozat

21:25  Szabadulás nélkül 
  előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 4/4. rész

22:10  Halálbüntetés 
  színes, amerikai akciófilm, R: David 
Huey, 1991   18 éven felülieknek!

23:30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

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

törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal

Közgazdasági Iroda
Adócsoport

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 
29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet 1. sz. melléklet 19. pont 
szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok: épít-
mény- és telekadó ellenőrzé-
sével kapcsolatos feladatok 
ellátása.
Jogállás, illetmény és 
juttatások: a jogállásra, az 
illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az 
irányadó.
Pályázati feltételek:
•   magyar állampolgárság,
•   cselekvőképesség,
•   büntetlen előélet,
•   az I. besorolási osztályban: 

felsőoktatásban szerzett 
gazdaságtudományi, 
közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi szakkép-
zettség, vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudományi, 
statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felső-
fokú, illetve mérlegképes 
könyvelői szakképesítés,

•   felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   adóügyi igazgatási terüle-

ten eltöltött gyakorlat
•   Elvárt kompetenciák: 
•   rendszerezett probléma-

megoldás,
•   objektivitás,
•   jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,

•   precizitás, megbízhatóság, 
jó elemzőkészség, felelős-
ségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások:
•   45/2012. (III.20.) Korm. 

rendelet 1. melléklete 
szerinti szakmai önéletrajz,

•   végzettséget igazoló bizo-
nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.

A munkakör betölthető-
ségének időpontja: 2016. 
szeptember 1.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 
22.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Kartikné Szilágyi Enikő 
Adócsoport csoportvezető 
nyújt, a 23/522-317-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
•   postai úton, a pályázat-

nak Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/934/17/2016., valamint 
a munkakör megnevezését: 
hatósági ügyintéző.

•   személyesen: dr. Kertész 
Orsolya, Bartos Beatrix, 
Személyzeti Csoport, Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. augusztus 
30.
A munkáltatóval kap-
csolatos egyéb lényeges 
információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 
42. § (1) bekezdése szerinti 
három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány 
A kinevezés határozatlan 
időre szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

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.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok 
ellátása vegyes életkorú csoportban
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•   főiskola, óvodapedagógus,
•   óvodapedagógus – legalább 3–5 év 

szakmai tapasztalat,
•   magyar állampolgárság,
•   büntetlen előélet,
•   cselekvőképesség,
•   egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
német nyelvből középfokú C típusú 
általános nyelvvizsga.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban a 

pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. augusztus 15. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Vargáné 
Magyar Erika nyújt, a 30/790-2850-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Vargáné Magyar Erika 
részére a pumukliovoda@gmail.com email 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. augusztus 22.

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
német-bármely szakos középiskolai tanár 

munkakör betöltésére.
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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

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

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

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

KÖZÖS ÉRDEKÜNK
A VÁROS TISZTÁNTARTÁSA!

Az ÉTH munkatársai minden héten kitakarítják a 
szelektív hulladékgyűjtőket és környéküket. Ennek el-
lenére pár nap múlva illegális, nem odavaló hulladék-
halmok jelennek meg.

Hétfő

Csütörtök

Felsővölgyi utca–Jávorfa utca

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

Köszönjük a segítségét!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Péntek

A 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 munkájá-
val az ismertetett feltételek 
alapján szívesen segítené 
a népszavazás helyi lebo-
nyolítását és személyével 
szemben kizáró ok nem áll 
fenn, Érd Megyei Jogú Város 
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 nyilat-
kozat kitöltésével, amely a 
honlapról letölthető, illetve 
a Polgármesteri Hivatal fő-
épületének portáján szemé-
lyesen átvehető. A kitöltött 
nyilatkozatokat pedig a Pol-
gármesteri Hivatal főépüle-
tének portáján kihelyezett 
gyűjtődobozba kérjük elhe-
lyezni.

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

Segítségét előre is 
köszönjük!

Mecsériné 
dr. Szilágyi Erzsébet

HVI vezetője

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

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

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

Tavaly másfél millió
illegális bevándorló
érkezett Európába.
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Soha ne adjon pénzt a kéményseprőnek!

Ingyenes kéményellenőrzés
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szer-
vezete állományába tartozó kéményseprők nem 
kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyfél-
től. A megrendelésre végzett munkák díját kizá-
rólag számviteli bizonylat ellenében, átutalással 
lehet rendezni. A katasztrófavédelem kémény-
seprőjét egyértelműen azonosítja munkaruhája 
és szolgálati igazolványa. Az állampolgárokat arra 
kérjük, hogy a katasztrófavédelem kéményseprő 
munkatársától kérjék el igazolványát és ellenőriz-
zék személyazonosságát.

Július elsején Pest megye 
területén is a katasztrófavé-
delem kéményseprő-ipari 
szerve vette át a kéménysep-
rési feladatokat, és július 
18-a óta megkezdték a köte-
lező sormunkák elvégzését.

A közelmúltban a központi 
ügyfélszolgálatra olyan be-
jelentés érkezett, hogy vala-
ki vagy valakik, visszaélve 
az emberek jóhiszeműségé-
vel, magukat a katasztrófa-
védelem kéményseprőinek 
kiadva pénzt kérnek a mun-
ka elvégzése ellenértéke-
ként, ezzel megkárosítva a 

kéménytulajdonost. A ka-
tasztrófavédelem felhívja a 
lakosság figyelmét arra, 
hogy az alkalmazásában te-
vékenykedő kéményseprők 
nem kérnek és nem vesznek 
át készpénzt az ügyféltől, 
erre nincs jogosultságuk.

Az új szabályozással élet-
be lépett új típusú kémény-
seprés legfontosabb újdon-
sága, hogy a sormunka – 
azaz a külön megrendelés 
nélkül, előzetes értesítést 
követően, rendszeres időkö-
zönként elvégzett kémény-
ellenőrzés és -tisztítás, va-

lamint a négyévente elvég-
zendő műszaki felülvizsgá-
lat – ingyenes azon magán-
tulajdonban lévő ingatlan-
hoz kapcsolódó kémények 
esetében, amely ingatlan-
ban nincs bejelentett vállal-
kozás, egyéni vállalkozó, 
civil szervezet, és a ké-
ményseprő-ipari szerv által 
felajánlott első két időpont 
valamelyikében sikerül el-
végezni az ellenőrzést. A 
megrendelésre elvégzett 
feladatok ellenértékét pe-
dig kizárólag számviteli bi-

zonylat ellenében vagy sár-
ga csekken, átutalással le-
het megfizetni.

A katasztrófavédelem ál-
lományába tartozó ké-
ményseprőt egyértelműen 
azonosítja munkaruhája 
és a szolgálati igazolvá-
nya. Fontos, hogy az állam-
polgárok kérjék el a hozzá-
juk érkező szakembertől 
az igazolványt és ellen-
őrizzék személyazonossá-
gát. A kéményseprők fel-
adatuk végeztével a mun-
kavégzésüket igazoló ta-
núsítvány kivonati példá-
nya részeként számviteli 
bizonylatot és az ügyfél 
kérésére sárga csekket 
nyújtanak át. Semmilyen 
más fizetési módra nincs 
lehetőség.

INFOBOX

A BM OKF, Gazdasági Ellátó 
Központ, Kéményseprő-ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet 
Pest Megyei Ügyfélszolgála-
tának elérhetősége:

Cím:   2045 Törökbá-
lint, Raktárvárosi 
út 1. (Törökbá-
lint, Depó Tűzol-
tó Örs udvara)

Telefon:  1818 (9,1-es me-
nüpont)
E-mail:  kemenysepro.
pest@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.00–20.00
Kedd: 8.00–14.00
Szerda: 8.00–14.00
Csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–14.00

Főzőverseny, sportbemutató és kreatív játszóház

„Törökbálinti Ősz” –kiállítás és vásár
Kedves Olvasók! Tisztelt Vállalkozások! Öröm-
mel ajánljuk figyelmükbe a Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Ipar-
kamara (PMKIK) szervezésében, Törökbálint 
Város Önkormányzata támogatásával harmadik 
alkalommal megrendezésre kerülő programso-
rozatunkat.

Rendezvényünket 2016. 
szeptember 24–25-én (szom-
bat-vasárnap) a kamara tö-
rökbálinti telephelyén, a Ma-
gyar–Szlovák Üzleti és Tájé-
koztatási Központban (2045 
Törökbálint, Kazinczy Fe-
renc utca 124.) tartjuk.

Az előző években megtar-
tott vásárokhoz hasonlóan 
idén is sokprogramos, több 
lábon álló rendezvényt szer-
vezünk, melynek főbb elemei: 
•   nagy választékú árusító 

és bemutató standok a 
kiállítói sátorban,

•   színpadi műsorok, 
bemutatók, intézményi 
kiállítók a rendezvénysá-
torban,

•   főzőverseny és sportbe-
mutatók a szabad téren,

•   kézműves foglalkozások, 
kreatív játszóház az 
épületen belül és az 
udvaron,

•   szakmai fórumok, 
programok a konferencia-
termekben,

•   III. Ezüst Golyó Kupa 
– kétnapos, nemzetközi 
petanque-verseny több 
ország részvételével,

•   büfésor, széles választékú 
étel- és italkínálattal.
A kiállító és árusító stan-

dok többségében 4 m2-es, díj-
talanul igénybe vehető terüle-
tek, melyek mellett dupla mé-
retű, 8 m2-es, bérelhető stan-
dok is igényelhetők lesznek.

A vásárra elsősorban helyi 
és környékbeli vállalkozások 
jelentkezését várjuk, de távo-
labbi településeken működő, 
akár határon túli vállalko-
zóknak is biztosítunk lehető-
séget.

Amennyiben felkeltettük 
érdeklődésüket és kiállító-
ként részt kívánnak venni, 
úgy kamaránk honlapján 
(www.pmkik.hu) vagy a 
torokbalintiosz.pmkik.hu cí-
men tájékozódhatnak a rész-
letekről, s elküldhetik a tájé-
koztató szerint kitöltött je-
lentkezési lapjukat.

A látogatóknak az idén 
sem kell belépőjegyet válta-
niuk, a vásár mindkét napján 
ingyenesen tekinthetik meg 
a kiállítást, vehetnek részt a 
különböző programokon.

Jelentkezési határidő: 
2016. augusztus 15.

A jelentkezéseket beér-
kezésük sorrendjében vizs-
gáljuk, elfogadásuknál 
előnyben részesítjük a he-
lyi vállalkozásokat – külö-
nös tekintettel a terméket 

előállítókra –, kiállítókat, 
valamint az önkéntes ka-
marai tagsággal rendelke-
zőket. A területi korlátok 
miatt nagy létszámú, azo-
nos tevékenységi kör meg-
jelenítése helyett a kínálat 
sokszínűségére törekedve 
állítjuk össze a résztvevők 
listáját.

A kiállítással kapcsolat-
ban kamaránk honlapján: 
www.pmkik.hu címen tájé-
kozódhatnak vagy dr. 
Kupcsokné Polyák Ágnestől 
(polyak.agi@pmkik.hu) a 
PMKIK Kárpát régiós és ön-
kormányzati titkárától és 
Zsidi-Farkas Máriától (far-
kas.maria@pmkik.hu), a 
PMKIK kézműipari  tagozati 
titkárától érdeklődhetnek.

A családi programnak is 
kiváló rendezvényt az előző 
vásárok tapasztalatait fi-
gyelembe véve körültekintő-
en, nagy odaadással szer-
vezzük, de a sikerhez nélkü-
lözhetetlen a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozók, intéz-
mények, egyesületek, vala-
mint a lakosok, érdeklődők 
aktív részvétele! Bízunk az 
eddigi együttműködésben, 
összefogásban, amely min-
den évben eredményessé-
get, jó hangulatot teremtett.

Számítunk Önökre a „Tö-
rökbálinti Ősz” kiállítója, lá-
togatója vagy partnereként!

dr. Kupcsokné  
Polyák Ágnes

főszervező
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A fehér gyertya az áldozatok emlékére, a rózsaszín a reménység jegyében égett

A roma holokausztra emlékeztek Parkvárosban
Rövid történelmi áttekintéssel, rajzkiállítással és 
verssel emlékeztek a roma holokausztra Ér-
den, a Parkvárosi Közösségi Házban. A Szociális 
Gondozó Központ, az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Szeretet Földje Alapítvány 
szervezésében romák és nem romák gyűltek ösz-
sze augusztus 2-án, hogy a II. világháború cigány 
áldozataira emlékezzenek.

A Cigány Világszövetség pá-
rizsi kongresszusának 1972-
es határozata alapján augusz-
tus 2-a a roma holokauszt 
nemzetközi emléknapja. 1944. 
augusztus 3-ára virradó éjjel 
az auschwitz-birkenaui láger-
ben kialakított cigány családi 
tábort felszámolva, közel há-
romezer férfit, nőt és gyerme-
ket pusztítottak el a nácik. Ve-
lük együtt ezen a napon a II. 
világháború alatt Európa-
szerte tízezrével meggyilkolt 
roma áldozatokról is megem-
lékeznek. Ebből az alkalomból 
Érden immár másodszor gyűl-
tek össze a helyi romák. Két 
gyertyát gyújtottak: egy fehé-
ret az áldozatok emlékére és 
egy rózsaszínt a reménység 

jeleként, hogy a tragédia nem 
ismétlődik meg soha többé! 
Rafael Attila, az Érdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke szerint a roma társada-
lom többségének még sejtése 

sincs arról, hogyan haltak 
meg az őseik. Legfeljebb any-
nyit tudnak, hogy a II. világhá-
borúban vesztették életüket. 
Azt szeretné – fűzte hozzá a 
roma elnök – ha a felnőttek és 
gyerekek egyaránt tisztán lát-
nának és megtudnák, hogyan 
haltak meg felmenőik, mi is 
történt pontosan azon a bor-
zalmas auschwitzi éjszakán. 
Tőle is sokan kérdezték, miért 
jöttek össze, miért szerveztek 
ezen a napon megemlékezést. 
Szükséges a roma holokauszt-
ról megemlékezni, tudatni azt 
a felnövekvő nemzedékkel is, 
hogy ehhez hasonló borzalom 
soha többé ne történhessen 
meg! Rafael Attila arra is ki-
tért, hogy a romák számára 
napjainkban is nagyon fontos, 
hogy elfogadják, befogadják 
őket. A roma holokauszt is kö-
zös tragédiánk, s jóleső szá-
mukra, hogy ezen a napon 
együttérzést és részvétet ta-
pasztalnak az emberek részé-
ről – fogalmazott Rafael Attila. 
A Szeretet Földje Közhasznú 
Alapítvány elnöke, Sipos 
Gyula rövid történelmi átte-
kintéssel idézte fel a múlt tra-

gikus eseményét, rámutatva 
azokra a megtévesztő ideoló-
giákra, amelyek bármely nem-
zetet „alábbvalónak”, az életre 
„méltatlannak” tartanak. 
Hangsúlyozta: arra kell töre-
kedni, hogy az effajta gondola-
tok soha ne érjenek el a szí-
vünkig, ne engedjünk a szár-
mazás szerinti megkülönböz-
tetésnek. Egymás megismeré-
se és elfogadása által lerom-
bolhatók az előítéletek – fogal-
mazott Sipos Gyula. A további-
akban Tarnóczi Mária 
Ceferino Giménez Malla, azaz 
cigány nevén el Pellé életéről 
beszélt az egybegyűlteknek, 
aki mártírhalált halt, s akit II. 

János Pál pápa 1997 májusá-
ban boldoggá avatott. Szarka 
Bianka szavalatát követően 
Bálint Imre megnyitotta az 
érdi roma gyermekek tehet-
séggondozó közösségének 
rajzkiállítását. A nebulók a 
tanév során a Szeretet Földje 
Alapítvány támogatásával vet-
tek részt azokon a heti rend-
szerességgel megtartott fog-
lalkozásokon, amelyeken kü-
lönféle rajz- és kézműves tech-
nikában próbálhatták ki 
ügyességüket. Ezen foglalko-
zások legsikeresebb alkotása-
iból láthattak válogatást a 
megemlékezés résztvevői. 

n Bálint Edit 

A zsidó holokauszt árnyékában 
a porajmos sokáig ismeretlen 
maradt a közvélemény előtt

A roma holokausztra emlékeztek a Parkvárosi Közösségi Házban

Rendőrakadémia, pompontánc  
és angol móka a Kőrösiben

Több mint nyolcvan 
gyerek nevetésétől, ki-
abálásától volt hangos 
augusztus első heté-
ben a Kőrösi iskola tor-
naterme és udvara: itt 
tartotta iskolakezdő, 
rendőrakadémia-, an-
gol móka-, valamint 
pompontánctáborát a 
Suli-Zsúr Szociális 
Szövetkezet.

Vadász Tünde, a szö-
vetkezet elnöke nyolca-
dik éve rendezi meg 
nyári táborait, tanítók, 
edzők, meghívott szak-
emberek közreműködé-
sével, olyan programo-
kat kínálva, amelyek az 
5–12 évesek körében 
vonzóak lehetnek. Nem 
véletlen, hogy nemcsak 
Érdről, hanem Tárnok-
ról, Diósdról és a XI. ke-
rületből is jöttek a gye-
rekek.

– Mind a négy tábor 
speciális: az iskolakez-
dőben elsős tanító nénik 
tartottak játékos foglal-
kozásokat a kicsiknek, 
tekintet nélkül arra, 

hogy mely iskolában 
kezdik meg tanulmá-
nyaikat. Az angol móka-
táborban zenés, sportos 
játékokon ke-
resztül ismer-
kedhettek a 
nyelvvel vagy 
frissíthették fel 
tudásukat a gye-
rekek, a rendőr-
akadémia „di-
ákjai” pedig 
megtanulták az 
alapvető közle-
kedési szabályo-
kat, és a VII. ke-
rületi rendőrkapitány-
ságtól kapott vizsgapá-
lya segítségével bringás 
jogosítványt szerezhet-
tek. A pompontánctábor-
ba olyan gyerekek is el-
jöttek, akik év közbeni 
foglalkozásainkra is 
járnak, de kezdőket is 
szívesen fogadtunk – so-
rolta Vadász Tünde, aki-
től megtudtuk azt is: a 
táborozóknak közös 
programokat is szervez-
tek. Együtt ismerkedtek 
meg például a rendőr-, 

mentő- és tűzoltóautó-
val, közösen kézmű ves-
ked tek, tornásztak és 
„strandoltak”.

– Mivel nyolcvan gye-
reket nem tudunk víz-
hez vinni, idehoztuk a 
strandot: a kicsik fürdő-
ruhában vízi piszto-
lyozhattak, vödrökből 
locsolhatták egymást – 
tette hozzá Vadász Tün-
de, aki lapunknak el-
mondta azt is: idén az 
iskolakezdő és a rendőr-
akadémia volt a legnép-
szerűbb; sok gyermek 
évről évre visszajár a 
Suli-Zsúr nyári napközi 
táboraiba.  á. K.

A kislányok nagyon élvezték a 
pompontáncot

Gyufatorony és lábtenisz
Egy évtizede indítot-

ta el különleges sport-
táborát az érdi Bat-
thyány sportiskola 
egyik tanára. Tinka 
Lajos különböző sport-
ágakkal és szellemi já-
tékokkal ismerteti meg 
az érdeklődő diákokat, 
azzal a céllal, hogy a 
gyerekek értelmesen, 
új tevékenységeket 
megismerve töltsék el a 
szünidőt.

Tizennégy diáknak 
sporttáborral indult az 
augusztus: Tinka Lajos 
augusztus elsejétől ötö-
dikéig várta a 6–14 éve-
seket az érdligeti kem-
pingben, ahol táblás és 
kártyajátékokkal, fejtö-
rőkkel indult a délelőtt, 
majd különféle sport-
szerekkel, játékokkal 
ismerkedhettek meg a 
gyerekek. Gyakorlás 
után jöhetett a verseny; 
mint a tanár úr lapunk-
nak elmondta, főleg 
csoportos feladatokat 
szervezett, hogy a diá-
kok megtanulják, ho-
gyan kell csapatban 
dolgozni, és nem az 

egyéni eredményekre, 
érdekekre figyelni. 

– Tollaslabda, röp-
labda, foci, lábtenisz, 
akadályverseny, kötél-
ugrás szerepelt a moz-
gásos játékok között, és 
természetesen sokat 

fürödtünk a kemping 
medencéjében. Népi já-
tékokat is tanítottam a 
diákoknak, két alka-
lommal pedig kirándul-
tunk: Ófalu nevezetes-
ségeit, illetve a kutya-
vári romot néztük meg 
– sorolta Tinka Lajos.

– A szellemi játékok, 
túrák, csoportjátékok 
mellett a régi táborozók 
kérésére beemeltem 
párat a korábbi foglal-
kozásokból is, például a 

gyufatorony-építést. Az 
utolsó napon pedig ki 
mit tudot rendeztünk: a 
táborban tanult játé-
kokból időre mérkőzött 
meg a két csoport. A 
legjobbakat meg is ju-
talmaztuk – zárta sza-
vait a tanár úr.  

A tábor sikerét az is 
mutatja, hogy a gyere-
kek fele már második-
harmadik alkalommal 
vett részt rajta, mint 
például a negyedik 
osztályba készülő Kit-
ti, aki Orosziban lakó 
barátnőjét is magával 
hozta.

– Szeretem a csopor-
tos és a páros játékokat 
is, és az is nagyon jó, 
hogy itt együtt lehetek 
a barátnőmmel – mond-
ta a kislány, akinek ez a 
harmadik sporttáboros 
nyara. Mint hozzátette, 
a bemutatott sportesz-
közöket már ismerte, 
hiszen sportiskolába 
jár, de ami a népi és 
egyéb játékokat illeti, ő 
is tanult újat Tinka ta-
nár úr táborában.  

n ádám Katalin

A csapatjáték nagyon 
fontos a gyerekek érzelmi 
fejlődésében 
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Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

augusztus 17. szerda
16:30 Irodalmi félóra a bor jegyében Festetics tér, Kisszínpad
Közreműködik: a TeátrumTársulat
18:00 Voga Viki és zenekara Festetics tér, Kisszínpad
20:00 Lehár Ferenc: A víg özvegy
– operett előadás, élő zenekarral, tánckarral Deák tér, Nagyszínpad
Főszerepben: Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
22:30 Absolute Acoustic koncert Festetics tér, Kisszínpad

augusztus 18. csütörtök
16:30 Irodalmi félóra a bor jegyében Festetics tér, Kisszínpad
Közreműködik: a TeátrumTársulat
18:00 Micheller Mirtyll és zenekara Festetics tér, Kisszínpad
20:00 „Aki autón járni óhajt”
– a Budapest Jazz Orchestra koncertje Deák tér, Nagyszínpad
Közreműködik: Fehér Adrienn,UrbánOrsolya, FarkasGáborGábriel ésMujahid Zoltán
22:30 BuSKAnjo koncert Festetics tér, Kisszínpad

augusztus 19. péntek
16:30 Irodalmi félóra a bor jegyében Festetics tér, Kisszínpad
Közreműködik: a TeátrumTársulat
18:00 Soulfool Band koncert Festetics tér, Kisszínpad
20:00 SARAGOSSA BAND koncert Deák tér, Nagyszínpad
22:30 Keszthelyi Jazz Műhely koncert Festetics tér, Kisszínpad

augusztus 20. szombat
11:30 Városi ünnepség Városháza tér
16:30 Irodalmi félóra a bor jegyében Festetics tér, Kisszínpad
Közreműködik: a TeátrumTársulat
18:00 Pingiczer Szilárd és zenekara Festetics tér, Kisszínpad
20:00 NEOTONFAMÍLIA koncert Deák tér, Nagyszínpad
22:30 Szabó Leslie Band koncert Festetics tér, Kisszínpad

augusztus 21. vasárnap
16:30 Irodalmi félóra a bor jegyében Festetics tér, Kisszínpad
Közreműködik: a TeátrumTársulat
18:00 Happy Dixieland Band koncert Festetics tér, Kisszínpad
20:00 Garami Funky Staff koncert Deák tér, Nagyszínpad
Közreműködik: Veres Mónika NIKA és Abebe Dániel BEBE
22:30 Zolbert koncert Festetics tér, Kisszínpad

Minden nap gasztronómiai- és kézműves vásárral, további izgalmas programokkal,
valamint 16:00-20:00 óra között népi játszótérrel várjuk kedves Vendégeinket!

Résztvevő borászatok:
Borbély Családi Pincészet,

Gere Tamás és Zsolt Pincészete,
Laposa Birtok,
Pastor Pince,

Royal Tokaji Borászat,
SAUSKA,

Thummerer Pince,
Vesztergombi Pincészet,

Vylyan Pince
Nemzetközi stand:

Prosecco
Határon túli borászat:

Balla Géza Pincészet (Erdély)
Gyümölcsboros:
Mokos Pincészet

Nyitva tartás:
minden nap 16 órától

augusztus 17 szerda

V. HÉVÍZI
BORÜNNEP

2016. augusztus 17-21.
Hévíz Deák tér • Festetics tér

A programok megtekintése ingyenes!
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Figyeljünk Sárosi Laurára
Az Érdi VSE-ben nevelke-

dő tollasabdázó, Sárosi La-
ura hét atlétával, a párbaj-
tőrcsapattal, valamint há-
rom cselgáncsozóval és a 
hazai sport vezetőivel, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság el-
nökével, Borkai Zsolttal, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának sportért felelős 
államtitkárával, Szabó Tün-
dével, illetve a honvédelmi 
miniszterrel, Simicskó Ist-
vánnal egy gépen indult út-
nak a Rio de Janeiró-i olim-
piára múlt csütörtökön.

A kalandos körülmények 
között kvótát szerző, Tár-

nokon felnövő, ám tollas-
labda-pályafutását a Bat-
thyány Sportiskolai Általá-
nos Iskola után az Érdi 
VSE-ben megkezdő Sárosi 
Laura egyedüliként képvi-
seli a magyar tollaslabdá-
zókat az ötkarikás játéko-
kon (az 1996-os atlantai 
olimpia óta nem volt ma-
gyar érdekeltség a sport-
ágban, akkor Ódor Andrea 
képviselte Magyarorszá-
got). Az augusztus 4-én 
utazók közvetlen járattal 
indultak a brazíliai nagy-
városba, ahol magyar idő 
szerint augusztus 5-én, 

pénteken hajnali egy óra-
kor landoltak.

A tollaslabdázó is részt 
vett a megnyitó ünnepsé-
gen, ám neki még volt ideje 
akklimatizálódni, hiszen 
számára a versenyek csak 
augusztus 11-én kezdődnek 
a női tollaslabdázók egyéni 
versenyében, ahol tizenhá-
rom háromfős csoportban 
küzd meg 39 sportoló. A leg-
frissebb világranglistán 65. 
helyen álló magyar verseny-
ző az M-jelű hármasba ke-
rült a listán tizedik indiai 
Pusarla Venkata Sindhu, 
valamint huszadik helyen 
álló kanadai Michelle Li 
mellé.

A csoportokból az A, az E 
és a P-jelű triók győztese au-
tomatikusan a legjobb nyolc 

közé jut, míg a további tíz 
hármasból a csoportgyőzte-
sek küzdenek meg egymás-
sal, akik közül öten jutnak a 
nyolc közé. Sárosi Laura úgy 
nyilatkozott, hogy már azzal 
is elégedett lenne, ha egy 
mérkőzést tudna nyerni az 
olimpián.

Sárosi Laura augusztus 
11-én, magyar idő szerint 
15.00 óra környékén kezd  
Rióban indiai ellenfelével, 
majd a második fordulóban 
13-án, szombaton 21.30 tájé-
kán lép pályára a kanadai 
Michelle Livel szemben.

n Domi

Hétezer méterig jutottak 

A hegymászás történelmének  
legnagyobb tragédiája lehetett volna
Egy lavina miatt néhány hete visszafordult a 
világ második legmagasabb hegyéről, a 8611 
méteres K2-ről Klein Dávid és Suhajda Szilárd, akik 
a Johnnie Walker K2 Expedíció keretében június 
14-én indultak el, s hazatérésük után közösen 
tartottak élménybeszámolót.

A hegymászók élménybe-
számolója előtt Gábor Éva, 
a Johnnie Walker márkame-
nedzsere ismertette, hogy a 
cég számára az elsődleges 
és legfontosabb cél a hegy-
mászók hazatérése és nem a 
sikeres csúcstámadás volt.

Klein Dávid betekintést 
adott a hazai expedíciós 
hegymászásba. Mint mond-
ta: a tizennégy nyolcezres 
csúcsból a K2 és a 
Sisapangma, valamint az 
Everest maradt, amelynek 
csúcsára oxigénpalack nél-
kül még nem jutott fel ma-
gyar. Ennek szimbolikus je-
lentése vagy, de ők ezekkel 
az expedíciókkal felhívják a 
figyelmet a hegymászás 
más területeire is.

Dávid úgy érezte, hogy ő 
csatlakozott Suhajda Szi-
lárdhoz, akit házigazdának 
titulált, hiszen Suhajda ta-
valy már megpróbált feljutni 
a K2-re, de akkor is vissza-
fordult. Szilárdnak különö-
sen fontos ez a csúcs, mert 
szerinte ez a világ legszebb 
hegycsúcsa, amit a 8051 mé-
ter magas Broad Peak expe-
dícióról korábban már több-
ször látott.

Eleinte július 25-re mu-
tattak egy időjárási abla-

kot a meteorológiai előre-
jelzések, és sokan ekkorra 
időzítették a csúcstáma-
dást, ám az időpont előbb 
egy napot csúszott, ők pe-
dig csupán két akklimati-
zációs kört tudtak tenni, de 
az ideális csúcstámadás-
hoz legalább még kettőre 
szükségük lett volna, végül 
pedig egy lavina elsodorta 
a hármas tábort. Ettől füg-
getlenül némileg furcsa 
taktikát alkalmaztak, mert 
az alaptábor után rögtön 
egy éjszakát fent töltöttek 
az egyes táborban, majd a 
visszatérés helyett a kettes 
tábort építették ki, csak ez 
után mentek le az alaptá-
borba.

Az akklimatizációs körök 
után az ideális eset, hogy 
egy-két napot ismét az alap-
táborban töltenek, de a rossz 
időjárás, a rengeteg havazás 
és eső miatt egy teljes hétig 
az alaptáborban kellett ma-
radniuk.

Majd július 23-án egy akk-
limatizációs körre indultak, 
ám Dávid elmondása szerint 
a felfelé vezető úton vacillált 
és rossz érzése volt, hiszen 
havazott, s ilyenkor egy na-
pot kellett volna várniuk, 
hogy továbbmehessenek, 

mert a hó miatt nagyobb a 
lejtők lavinaveszélye.

Aztán a következő napok-
ban a hármas tábor megcsú-
szott, 25 sátor, 200 oxigénpa-
lack és a kötelek teljesen 
megsemmisültek, sőt Suhaj-
da Szilárdék 2400 méterrel 
lejjebb még két nagy robba-
nást is hallottak, ami min-
den bizonnyal az oxigénpa-
lackok robbanása lehetett.

Klein Dávid és Suhajda 
Szilárd már ezt megelőzően 
nagyjából 100–120 társuk-
kal közösen döntöttek úgy, 
hogy levonulnak a hegyről 
és nem próbálják meg a 
csúcstámadást. A beszámo-
lón mindkét hegymászó 
többször is elmondta, ha 
nem döntenek a visszatérés-
ről, akkor a mostani lehetett 
volna a hegymászás törté-
nelmének legnagyobb tragé-
diája, hiszen az alaptábor-
ban lévő összes expedíciózó 
a visszavonulás mellett dön-
tött, így senkinek sem sike-
rült a csúcsra érkezés.

Suhajda Szilárd később 
megosztotta az Érdi Újság-
gal, hogy nagyjából 7000 mé-
ter magasságig jutottak el.

Klein Dávid és Suhajda 
Szilárd évek óta ismerik 
egymást, ám expedíción 
most voltak először közösen. 
Klein elmondta, hogy Suhaj-
dát már az Annapurnán lefe-
lé vezető úton műholdas tele-
fonon felhívta, hogy jöjjenek 
együtt egy expedícióra.

– 2010-ben engem és Vár-
konyi Lászlót elsodort egy 
jégár, akkor ő életét vesztet-

te. Utána én évekig nem na-
gyon, illetve nehezen nyitot-
tam más mászók felé, mert 
hosszú, mély kapcsolat volt a 
miénk Lacival. Aztán tuda-
tosan elkezdtem keresgélni. 
Ma Magyarországon Szi-
lárddal mi ketten vagyunk 
az aktív expedíciós mászók. 
Alpin környezetben mozog-
tunk korábban együtt. Több-
ször voltunk jeget mászni,  
az Alpokban is egy hónapig 
együtt lógtunk, tehát érez-
tem, hogy ez egy ígéretes 
kapcsolat – mesélte Klein 
Dávid, aki a következő idő-
szakról is szót ejtett – Expe-
díciós terveim vannak, ám 
ezeket még nem osztom meg, 
az őszi szezont viszont bizto-
san kihagyom.

Klein Dávid korábban 
többször hangoztatta, hogy 
nem feltétlenül az számít si-
kernek, ha valaki kitűzi a 
zászlót a hegy csúcsára, hi-
szen egyrészt a csúcsról 
még le is kell jönni, másrészt 
nem biztos, hogy csak egy 
ilyen esemény okoz sikerél-
ményt.

– Az Annapurnánál és a 
Manaszlunál is azt mond-
tam, persze, nagyon fontos, 
hogy elértem a csúcsot, de 
ennél sokkal többről szól az 
expedíciós hegymászás. 

Ugyanakkor tagadhatat-
lan, hogy a Johnnie Walker 
K2 Expedíció célja, hogy el-
érjük a csúcsot és visszatér-
jünk onnan élve, és közben 
a heggyel, önmagunkkal, az 
elveinkkel, a társunkkal 
harmóniában létezzünk. A 
fókuszpontja az expedíció-
nak, hogy elérjük a csúcsot. 
Ezt nem értük el, ilyen érte-
lemben csalódás és kudarc, 
de a többi vonalon nagyon 
sokat kaptam. Nagyon ko-
moly megerősítés volt, hogy 
a mi elveink az ilyen időjá-
rási körülmények miatt azt 
mondták nekünk, hogy  
butaság felmenni. Közben 
pedig arra is gondoltam, 
hogy benne van a pakliban, 
hogy nem történik semmi 
baj, míg ötven ember fel-
megy a csúcsra, én pedig 
egész életemben azon fo-
gom rágni magam, hogy mi-
ért  fordultunk  vissza.  Az-
tán néhány órával később 
döntésünket a lavina iga-
zolta és a hegymászó-törté-
nelem legnagyobb tragédiá-
ját kerültük el. Utólag visz-
szagondolva pedig pláne 
pozitív, hogy az elveink és 
nem a lavina miatt fordul-
tunk vissza – fogalmazott 
Klein Dávid.

n Domonkos Bálint
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Kemény négy nap után
Az érdi Tátrai Nikolett 

válogatottbeli társával, 
Tóth-Lakits Petrával közö-
sen bejutott a magyar női 
strandröplabda-bajnokság 
tizenhatos döntőjébe, ame-
lyet a Margitszigeten ren-
deztek. Tátraiék a bekerülő 
párosok között utolsók vol-
tak, és az első mérkőzésü-
kön 39 perc alatt két szett-
ben (21:17, 21:11) kikaptak 
az Ancsin Kitti, Császár 
Norina párostól. Ezután vi-
szont a 13. helyért rendezett 
négy mérkőzés közül a Har-
mat Borbála, Papp Dóra 
Lujza kettőst drámai, 58 
perces találkozón 2:1-re 
győzték le (21:16, 15:21, 

16:14), így a kilencedik he-
lyért folytathatták, ahol 
már az ob-t negyedik helyen 
záró Szabó Dorottya, Tóth 
Eszter páros túl nagy falat-
nak bizonyult, de első fel-
nőtt országos bajnokságu-
kon a kilencedikek lettek.

A kétnapos ob-t követően 
ugyancsak a Margitszige-
ten rendezték a nemzetközi 
versenyt, a MEVZA-kupát 
az U18-as és U20-as lányok 
és fiúk számára, amelyre 
hét ország sportolói érkez-
tek. Itt Tátrai és Tóth-
Lakits a Mitter–Siegl oszt-
rák, majd a Grossman–
Rosner izraeli kettőst is 
2:0-ra győzték le, míg a 

Gostincar–Kobilca páros-
tól két játszmában kaptak 
ki. A négyes csoportjukból 
második helyen a helyosz-
tókon kaptak további lehe-
tőséget, ahol az 5–8. helyért 
folyó küzdelemben az 
Erteltova szlovén testvér-
pár fordulatos meccsen 
győzte le őket 2:1 arányban. 
A hetedik helyért nem ren-
deztek mérkőzést, így a 
Köchl–Triendl osztrák pá-
rossal holtversenyben a 
magyar korosztályos válo-
gatott duó a hetedik helyen 
végzett.

Vasárnap pedig jött a har-
madik nagy megmérettetés, 
az utánpótláskupa, ahol   
korábban már egy ezüstér-
met begyűjtöttek Tátraiék, 
ám itt már több érdi egység 
is szerepelt, hiszen a Laub 
Regina–Veress Kata, illetve 
a Horváth Réka–Király 
Olívia párosok is beadták 
nevezésüket az U20-asok 
közé. Tátraiék végül az 5. 
helyen zártak, miután cso-
portjukból továbbjutottak, 
de a négy közé kerülésért 
2:0-ra kaptak ki a Ke-
menczei ikrektől. A másik 
két érdi duó két-két vereség 
után egyaránt a 13. helyen 
végzett. n DB

A strandröplabda országos bajnokság döntője után a Ma-
gyar Röplabda Szövetség elbúcsúztatta a honi és pláne az 
érdi röplabda egy ikonikus alakját, Dömötör-Mátrai Beátát, a 
Delta RSE Érd vezetőedzőjét, akinek az idei volt az utolsó 
strandröplabda-bajnoksága, amit végül nem tudtak befe-
jezni. Az érdi vezetőedző korábban teremben ötször, stran-
don háromszor volt magyar bajnok, míg tavaly a címét idén 
megvédő Lakatos Eszter, Lutter Enikő páros mögött szerzett 
ezüstérmet. Dömötör-Mátrai Beáta korábban elmondta, 
hogy természetesen a Deltánál ugyanúgy dolgozik tovább, 
sőt még azt sem zárta ki, hogy a jövőben az érdi strandröp-
labda-párosok munkájába is besegít.

Kézilabda

Szezonkezdetnek tornagyőzelem
Gőzerővel és már felké-

szülési mérkőzésekkel han-
gol a szeptember 17-én kez-
dődő bajnoki szezonra az 
ÉRD női kézilabdacsapata, 
amely a Fehérvár KC által 
szervezett CEP-kupán dia-
dalmaskodott.

Az ÉRD Aréna falai kö-
zött már hetek óta folyik a 
munka, ám múlt hét végén a 
norvég B-válogatottal mér-
kőzött meg nem nyilvános 
találkozón Szabó Edina 
együttese, majd a hét továb-
bi részében csütörtökön a 
Siófok KC ellen lépett pályá-
ra a székesfehérvári Köfém 
Csarnokban, a CEP-kupán. 
Az érdiek a négycsapatos 
tornán a Balaton-partiakat 
a kilencgólos Katarina 
Krpezs-Slezák, az ötgólos 
Klivinyi Kinga és a négy 
találattal záró Julia Hav-
ronyina vezetésével maga-
biztosan, 32–23-ra győzték 
le, míg a másik ágon a haza-
iak 27–23-ra győzték le a 
Mosonmagyaróvári KC SE-
t. A döntőben a házigazda 
ellen lépett pályára az ÉRD, 
és Kisfaludy Anették nem 
mutatkoztak túl jó vendég-

nek az FKC szempontjából, 
hiszen a szünetig tizen-
nyolcszor vették be a hazai 
kaput, végül a hétgólos 
Mariama Signaté, az öt-
ször eredményes Klivinyi 
Kinga és a négy-négy gólt 
szerző Krpezs-Slezák, 
Mireya González négyes 
remek teljesítményével az 
ÉRD 33–27-re nyert, s ezzel 
rögtön tornagyőzelemmel 
kezdte az idényt.

A felkészülés java azon-
ban még hátravan, hiszen 
augusztus 10. és 12. között 
hat mérkőzést rendeznek az 
ÉRD Arénában, ahol Szabó 
Edina gárdája előbb 10-én a 
Budaörssel, 11-én az MTK-
val, 12-én pedig ismét a Fe-
hérvárral csap össze, majd 

augusztus 16-án a norvég 
Byasen Handball Elite gár-
dáját fogadja.

A VI. „Nyitnikék” Ipartes-
tület Kupán viszont az érdi-
eknél nem lesz ott a magyar 
válogatottba meghívót kapó 
Janurik Kinga, Klivinyi 
Kinga, Kisfaludy Anett trió, 
akik augusztus 8-tól 14-ig a 
hévízi edzőtáborban készül-
nek, de minden bizonnyal a 
Byasen elleni találkozón 
már részt vesznek, továbbá 
a montenegrói válogatottat 
erősítő Andjela Bulato vi csot 
sem vetheti be az ÉRD veze-
tőedzője, hiszen a védeke-
zőspecialista-irányító hazá-
ja válogatottjával a Rio de 
Janeiróban rendezett olim-
pián szerepel. ■ DB

Vi. „nyitnikék” ipartestület kupa, program:
Augusztus 10., szerda 18.15: Fehérvár KC–MTK Budapest; 
20.00 ÉRD–Budaörs (ÉRD Aréna)
Augusztus 11., csütörtök 18.15: Fehérvár KC–Budaörs; 
20.00 ÉRD–MTK Budapest (ÉRD Aréna)
Augusztus 12., péntek 18.15: MTK Budapest–Budaörs; 
20.00 ÉRD–Fehérvár KC (ÉRD Aréna)
Augusztus 16., kedd 16.00: ÉRD–Byåsen Håndball Elite 
(ÉRD Aréna)

Labdarúgás

Csak a nevében volt rangadó
A bajnoki rajt számos 

meglepetést rejt magában. 
A rövid nyári felkészülési 
idő mellett az új igazolá-
sok, a csapatok erősítése, 
az új játékosok beépítése 
csak növeli a bizonytalan-
ságot. Nem volt ez másképp 
az Érdi VSE és a Diósd csa-
patainak találkozóján sem 
az NB III Nyugati csoport-
jának nyitófordulójában. A 
hazaiaknál mind a négy 
újonnan érkező játékosnak 
bi za l mat  szav a zot t 
Limperger Zsolt vezető-
edző, míg a vendégeknél a 
sok távozó és érkező miatt 
Nahóczky Attila egy új 
csapat felépítésén dolgo-
zik. Az előzmények ismere-
tében a hazai csapat egyér-
telműen a mérkőzés esélye-
se volt.

Esélyeshez méltóan kez-
dett az érdi csapat és már a 
negyedik percben megsze-
rezte a vezetést. Melczer 
szabadrúgásból ívelt a 
kapu elé és Csizmadia 
nagy erővel fejelte a labdát 
a léc alá (1–0).  A gyors ve-
zető találat után sem csök-
kent az érdiek lendülete, 
egymás után alakították ki 
a gólszerzési lehetősége-
ket. Az újabb gólra azon-
ban hiába vártak a hazai 
szurkolók, mert vagy az 
érdi támadók hibáztak az 
utolsó pillanatban, vagy a 
vendégkapus bravúrjai 
mentették meg a Diósdot az 
újabb góltól. A hazai fö-
lényt mi sem bizonyítja job-
ban, hogy a vendégek a ta-
lálkozó harmincadik per-
cében jutottak el először az 
érdi kapuig, míg az első 
kapura lövésre a félidő 
utolsó percéig kellett várni.

A szünetben kettős cse-
rét hajtott végre a vendég-
csapat vezetőedzője, de ez 
sem változtatta meg a 
mérkőzés képét. A ven-
déglátók hamar eldöntöt-
ték a három pont sorsát, 
miután az ötvenedik perc-
ben Melczer passzát Pin-
tér Nikola vágta a hosszú 
sarokba (2–0). A második 
félidő tükörképe volt az 
első félidőnek: az első per-
cekben lőtt gyors gól, 
majd a kihagyott helyze-
tek sokasága a vendégka-
pus bravúrjaival és két 
hazai kapufával fűszerez-
ve. A hazai csapat végig 
kézben tartotta a mérkő-
zés irányítását, és egy 
percig sem hagyott kétsé-
get afelől, hogy melyik 

csapat hagyja el győzte-
sen a pályát.

Az Érdi VSE egy forduló 
után a Csepel FC-vel holt-
versenyben a negyedik he-
lyen áll a tabellán, a máso-
dik fordulóban a másod-
osztályból kieső és a Tata-
bánya FC otthonában 2–2-
es döntetlent játszó FC Aj-
kához látogatnak az érdiek 
szombaton 19.00 órától.

n HArmAt Jenő

Érdi VSE–Diósdi TC 2–0 
(1–0)
Érd, 300 néző. Vezette: Hor-
váth P. (ifj. Imrő János, Mol-
nár István).
Érdi VSE: Kertész – Or-
szág, Honti, Bozsoki, Né-
meth – Melczer, Kónya, 
Csizmadia – Gyurácz 
(Balázsovics, 15. perc), 
Tárkányi (Korozmán, 72. 
p.), Kelemen (Pintér N., a 
szünetben).
Diósdi TC: Román – Sándor 
N., Molnár Gergely (Fogas, 
72.p.), Schmidtka – Madar, 
Balázs, Wágner (Szmola, a 
szünetben), Slezák,  Bánhi-
di (Dunai, a szünetben), 
Cservenka – Novák.
Gólszerzők: Csizmadia 4. 
perc, Pintér N. 50. p.

MESTERMÉRLEG:
Limperger Zsolt (Érdi 
VSE): Örülök a győze-
lemnek és a három 
pontnak. A helyzetki-
használásunk azon-
ban pocsék volt. Ezen 
kell elsősorban javíta-
nunk, hogy eredmé-
nyesen szerepeljünk a 
bajnokságban.
Nahóczky Attila (Diós-
di TC): Megérdemeltem 
nyert az Érd, jobban 
játszott, mint a mi csa-
patunk. Mindkét félidő 
elején hibáinkat ki-
használva gyors gólo-
kat szerzett. Ezt köve-
tően csak futottunk az 
eredmény után. Hozzá 
kell tenni, támadójáté-
kunk csapnivaló volt.
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Gazdikereső

Gia 1 év alatti, közepes terme-
tű, ivartalanított szuka. Ked-
ves és nyugodt természetű 
kutyus, a gyerekeket is szereti, 
szőre némi ápolást igényel. 
Kutyákkal is jó a viszonya, ide-
ális családi kedvenc kertes 
házba.

Lady 5 év körüli, ivartalanított, 
közepes termetű szuka. Nagyon 
kedves és embercentrikus ku-
tyus, chipezve találták elég rossz 
állapotban, akkoriban lehettek 
kölykei, de eredeti gazdája elköl-
tözött és nem értük el. Új, felelős 
családot keresünk számára.

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 Giát vagy Ladyt, vegye fel a kapcso-
latot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551
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1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

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

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

TISZZTASZŐNYYEG
A szőnyegtisztíító
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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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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

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

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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 

szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

elKÖltÖztÜNK!

A Díjbeszedő Holding Zrt. Fővárosi Leolvasási Osztálya

Fogyasztásmérő leolvasó
munkatársakat keres
az alábbi településeken, illetve ezek vonzáskörzetében
található elektromos fogyasztásmérők leolvasására: Érd

Leendőmunkatárs fő feladatai:
• aközüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinekmeghatározotttttütemezés szerinti leolvasása, a fogyasz-
tási adatok rögzítése, fotókkészítése,ügyffyfelekértesítése, időpontokegyeztetése fogyasztókkal

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség, fizikai alkalmasság
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó képesség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának alapszintű ismerete (munkaeszköz)

Amit kínálunk:
• részmunkaidőben is végezhető, hosszú távú munkalehetőség
• alapfizetés+teljesítményarányos prémium (8 órás munkaviszony esetén megszerezhető
bruttó jövedelem akár: 250-300 ezer Ft)
• gépkocsi költségtérítés

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje a macsai-nora@dbrt.hu e-mail címre.
További információ a 061 481-9773 telefonszámon kérhető.
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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.

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

Vasalást, ablak pucolást, takarí-
tást vállalok. Telefonszám: 06-
20/425-14-76.

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltá-
sok, gyógykezelések stb. Tele-
fon: 06-20-2166-979.

CSALÁDI HÁZ

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

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

Angol tanítás Érden és környé-
kén, 3.000Ft/60perc. Telefon:
06-30/911-27-63.

LAKÁS

Érdi lakótelepen felújított, 60 nm-
es, bútorozott lakás kiadó/ela-
dó. Telefon: 06-20/566-91-80.

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

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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ALBÉRLET

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Cserépmintás tetőlemez, trapézlemezméretre gyártás felár nélkül!
Rövidhatáridő, nagy színválasztékbruttó1257 és1638Ft/m2-től.
Famintás lemezekújra rendelhetők. Kismennyiséget is kiszolgálunk!

Élhajlításban jártasmunkatársat keresünk
bádogos termékekkészítése,
raktáros, árukiadómunkakörbe

érdi telepünkre. Előny: targoncakezelői vizsga.

Jelentkezés: info@martonacel.hu.

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
59

87

TELEK

Érden 215 n-szögöl körparoná-
más telek eladó 5,3 millió Ft-
ért. 06-20/278-3306.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VEGYES

Ruhaosztás Érden. Hit Gyüleke-
zete Szeretet Szolgálat ingye-
nes ruhaosztást tart.
2016.08.13-án 10-12 óráig. Di-
ósdi út 35. szám alatt. (volt
ÉRUSZ udvarban).

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

Eladó egy különálló, mobil, üve-
gezett fém kirakatdoboz. Mére-
tei: 140x120x180 cm. Akár fém-
hulladéknak is. 70/205-55-19.

Üvegkazettás vitrin, hűtőszek-
rény, faragott étkező garnitúra,
rozsdamentes mosogató, sző-
nyegek, tolóajtós szekrény, iro-
da asztalok, 150-es ovális étke-
zőasztal, új beltéri ajtó, új hin-
taszék, gáztűzhely (PB), függö-
nyök, nagyméretű zománcedé-
nyek. 06-23/372-063.

Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Kerti, udvari munkást, és gyakor-
lott adminisztrátort, jó számító-
gép ismerettel felveszünk heti
1-2 napra. 06-20/96-82-954.

INGATLAN

Sóskút külterületi részén 3165
m2-es terület eladó. 06-30/275-
6964

ÁLLÁST KÍNÁL

KERESÜNK
NÉMETORSZÁGBA.

Feltétel: német nyelv.

Bérezés: 1100-1300 euró nettó.

Csicsó Márta,

00-42-19022-10003

00-49-15122-154088

marti.csicso@gmail.com

IDŐSÁPOLÓKAT
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HSA Kft. Törökbálinti termelő
üzembe szalag melletti munká-
ra, precíz és gyors valamint
nagy monotonitást tűrő mun-
katársakat keres 3 műszakos
munkarendben. Feladatok: ter-
mékek válogatása, csomagolá-
sa, dobozolása megadott rend
alapján. Elvárás: monotonitás-
tűrés, terhelhetőség, jó általá-
nos egészségi állapot. Jelent-
kezni emailben vagy telefonon:
budapest@hsakft.hu 0630/421-
1727 (reg.szám:HBMMK6291/2/
2001)

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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Állásajánlat! Budafoki asztalos
üzem állást hirdet a következő
pozíciókra: segédmunkás, fai-
pari gépmunkás, lapszabász,
fóliázó. Tapasztalattal nem ren-
delkezők jelentkezését is vár-
juk. Jelentkezés:
+36308584899.

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

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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VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

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

37
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2
2

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

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

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

38
38
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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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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.

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

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

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

44
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Kötésben jártas
vagy ügyes

kisegítő kolléganőt keresünk
hosszú távra.

Telefon: 06-70/413-93-85

Kötöde

38
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05

AUTÓ/MOTOR

Keeway 250 chopper Harley ru-
házattal eladó, 13 éves, 25.000
km-t futott, 2007. május mű-
szaki vizsga. Ára: 270.000,-Ft.
06-30/483-17-40.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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Vállalom régi tetők javítását, új
tetők készítését, lambériázását,
gipszkartonozást, laminált par-
ketta lerakását, és burkolást.
06-20/804-59-88.

ÁLLÁST KERES
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Tágasabb, jól szigetelt, s kicsit talán kényelmesebb is lett

Befejeződött az idősek otthona felújítása
Újjáépítették a tetőszerkezetét, jól szigetelő, mű-
anyag nyílászárókra cserélték az elhasználódott 
ablakokat és könnyen nyitható, új bejárati ajtót is 
kapott az Időseket Ellátó Központ Topoly utcai, 
bentlakásos otthona. A húszmilliós beruházást 
pályázati forrásból sikerült megoldani. 

Még tavaly pályáztak a szo-
ciális és gyermekjóléti szako-
sított intézmények rekonst-
rukciójára irányuló állami 
támogatásra. Összesen 20 
millió forintot igényeltek az 
érdi idősek otthona felújításá-
ra. Mivel a teljes összeget 
megnyerték és az érdi önkor-
mányzat is vállalta a szüksé-
ges önrészt, a nyár folyamán 
rövid idő alatt sikerült is meg-
valósítani a tervezett munká-
latokat – tudtuk meg Érsek 
Sándornétól, az érdi Időse-
ket Ellátó Központ vezetőjétől, 
aki kérésünkre felsorolta, mi 
valósult meg e projekt során. 
A legnagyobb beruházást az 
épület teljes tetőszerkezeté-
nek felújítása jelentette, ame-
lyet új tetőlappal és cserepek-
kel láttak el. Ezenkívül a ne-
héz fémszerkezetes bejárati 

ajtókat is könnyen nyitható, 
jól szigetelő műanyag nyílás-
zárók váltották fel. Néhány 
nagyon elhasználódott, nehe-
zen csukható ablakot is újra 
cseréltek. A pályázati összeg-
ből pár új bútorra is futotta. 
Több lakószobában újakra 
cserélték a régi szekrényeket, 
s ezáltal valamivel tágasab-
bak lettek a helyiségek. Egy 
kis átalakítással, új bútorok-
kal sikerült az ebédlőt is ba-
rátságosabbá, komfortosabbá 
varázsolni. Az intézményve-
zető arra is kitért, hogy, mint 
minden építkezés, a Topoly 
utcai épület felújítása is oko-
zott kisebb-nagyobb kelle-
metlenségeket, hiszen kizök-
kentette a lakókat csendes 
mindennapjaikból, viszont 
megértették, hogy mindez az 
ő kényelmük és biztonságuk 

érdekében történik. Annak 
azonban nagyon örültek, 
hogy a kivitelezést sikerült 
úgy megoldani, hogy még a 
tető átépítése során sem kel-
lett kiköltözni, legfeljebb csak 
a szokatlan zajokat meg az 
átlagosnál több port kellett 
elviselniük. A projekt befeje-
zését követően már el is felej-
tették a kellemetlenségeket, 
örülnek a szemmel látható 
eredménynek. Hamarosan új 
kerti bútorokkal és naper-
nyőkkel rendezik be a felső 
szint teraszát, ahol késő őszig 
levegőzhetnek, pihenhetnek 
az idősek. Mint kiderül, ezek-
re az időszerű felújításokra 
már régóta vártak az otthon 
lakói. Ennél költségesebb re-
konstrukcióra azonban azért 
nem került sor, mert a város 
hamarosan egy teljesen új, in-
tegrált szociális ellátó köz-
pont építésébe kezd, amely 
2018 végére elkészül, s az ösz-
szes ellátás – a Habilitációs 
Központot kivéve – egy kor-
szerű, az Európai Unió előírá-
sainak megfelelő komplexum-
ba kerül majd. A jelenleg idő-
sek otthonaként működő épü-

letbe pedig a hajléktalanellá-
tás költözik. Ennek ellenére is 
érdemes volt a sürgősebb fel-
újításokat elvégezni, mert ott-
honosabbá és könnyebbé te-
szik a szépkorúak minden-
napjait – mondta Érsek Sán-
dorné.

– Olyan szép lett, mint egy 
kastély! – mutatott a meg-
újult tetőszerkezet cseresz-
nyeszínű faburkolatára a 
kertben hűsölő, 91 éves Mar-
ton Lajosné Ilona néni, aki 
elmondása szerint nemrégen 
költözött be az otthonba, de 
jól érzi magát ebben a szép új 
környezetben. Kérdésünkre 
a régebben itt lakó szép-
korúak is egyöntetűen di-
csérték a pozitív változáso-

kat. Szelp Ferencné Juci 
néni tavaly december óta la-
kik az otthon felső szintjén. 
Mint mondta: egyáltalán nem 
zavarta őket a munkálatok-
kal járó zaj, szinte észre sem 
vették, hogy dolgoznak a te-
tőn. Betegség okán, saját el-
határozásából választotta a 
bentlakásos ellátást, és nem 
bánta meg, mert megkap 
mindent, amire szüksége 
van: az állandó felügyeletet 
és biztonságérzetet. Tőzsér 
Péterné Piroska az édesany-
jával együtt lakik egy szobá-
ban. Mindketten örülnek a 
tágasabb ebédlőnek, ahol 
többen elférnek majd, ha ün-
nepségeket rendeznek.

 n  Bálint Edit 

Kicserélték a teljes tetőt: új tetőlapot és cserepeket kapott
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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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