
„Sz erettem volna fi atalon meghalni, hogy hamarabb odaát legyek”
Interjú a százesztendős Varga Máriával  4–5. OLDAL
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Póz olj, fotózz, segíts még két hétig!
Végéhez közeledik a Pózolj, fo-

tózz, segíts! elnevezésű fotópá-
lyázat. Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat által kezdeményezett 
akció célja a Sirius Állatmenhely 
és az Érdi Civil Állatvédők támo-
gatása: minden beküldött kép 
után egy-egy kiló minőségi tápot 
kap a két szervezet. Még van idő 
fotózkodni, a pályázat szeptem-
ber 2-án zárul. Eddig körülbelül 
ötven csapat – barátok, osztály-
társak, kisgyermekes családok – 
küldte be a Batthyány Fülöp főté-
ri szobra előtt készített fotóját, 
rajta az ÉN Feszt logójával. A ké-
peket folyamatosan feltöltik az 
Érdi Napok Facebook-profiljára, 
ahol mindenki megtekintheti azo-
kat. A képeket szeptember 2-ig 
várják az enfeszt@gmail.com 
e-mail címre – mondta lapunknak 
Wolf Katalin, a pályázatot lebo-
nyolító Szepes Gyula Művelődési 
Központ igazgatója.

 Részletek a 19. oldalon.

Érkeznek a városkártyák

Hamarosan minden háztartásba megérkezik az in-
gyenes Érd Városkártya, amit a polgármesteri hírlevél-
lel együtt postáznak a héten – jelentette be múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgármes-
ter.  7. OLDAL

Kívül-belül megújul a Gárdonyi

Több millió forintos felújítások zajlanak az iskolában: 
újrarakják a térköveket, javítják a beázásokat, szigetel-
nek. De nemcsak az új iskolaévre, hanem az országos 
tanévnyitóra is készülnek, Balog Zoltán miniszter rész-
vételével.  18. OLDAL

Kupagyőzelemmel kezdett az ÉRD

A négycsapatos, háromnapos VI. „Nyitnikék” Ipartes-
tület Kupa mind a hat mérkőzése sok izgalmat hozott. 
S bár még csak a felkészülési időszak elején vannak a 
csapatok, mégis mintha rendes bajnoki meccseket 
láttunk volna.  21. OLDAL
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Info:
06/20 55-09- 222
06/23 365-357

www.elhousenyelviskola.hu
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Rieker, Waldlaufer, Scholl és egyéb
márkás papucsok és szandálok kiárusítása

az alábbi boltjainkban érhetők el:
:::: Érd, Felső utca  . Tel.::: :: ::: :  
:::: Érd, Felső utca : .  Tel.::: :: ::: : :
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdi� desz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdi� desz.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@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP)
 06-30-962-6292
 veres.judit@erdi� desz.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@erdi� desz.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, I� úsági 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@ek� .hu
www.ek� .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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Indokolatlan riasztások

Mik or hívható az orvosi ügyelet?
Egészségügyi szakmai körökben országszerte 
egyöntetű vélemény alakult ki: a magyar lakos-
ság egy része indokolatlanul gyakran jár orvos-
hoz. Felmérések igazolják, hogy éjjeli, hétvégi 
vagy egyéb ügyeleti időben jelentős számban 
fordulnak elő olyan riasztások, amelyek nem 
minden esetben indokolják, hogy az orvos a 
beteget annak lakásán lássa el. Ugyanakkor mi, a 
páciensek is joggal gondoljuk azt, hogyha szük-
ségünk van egy doktorra, akkor felkereshetjük, 
vagy adott esetben házhoz is hívhatjuk, hiszen 
ez az ügyelet lényege, vagy mégsem?!

Érden az orvosi ügyeletet 
az Inter-Ambulance Zrt. látja 
el 2005. február elseje óta. A 
régi posta helyén, a felújított 
Szabadság tér 9-ben találha-
tó, illetve a beteg lakására 
történő kiszállással történik. 
Az ellátási terület városun-
kon kívül Diósd, Tárnok, Sós-
kút és Pusztazámor települé-
sek közigazgatási területére 
terjed ki. Az érdi felnőttügye-
let folyamatos, vagyis 24 
órás, de változó személyzettel 
dolgozik, a gyermekügyelet 
pedig hétköznap 18 órától 
másnap reggel 07.30-ig, hét-
végén és ünnepnapokon 24 
órában áll a betegek rendel-
kezésére. Tavaly 11 005 fő fel-
nőttet és 5860 gyermeket lát-
tak el – tudtuk meg Rédei Jó-
zseftől, az Inter-Ambulance 
Zrt. cégvezetőjétől.

– Egy adott ügyeleti napon 
hétköznap reggel 7.30-kor 
van a váltás. 24 órában 1 or-
vos dolgozik a felnőttügye-
leten, ahol 1 egészségügyi 

asszisztens (nővér) segíti a 
munkáját, adott esetben fo-
gadja a hívásokat, irányítja 
a helyszínre az orvost. Ilyen-
kor a hívásokat és az ügye-
letre érkezőket is el kell látni 
a szolgálatban levő orvos-
nak. Továbbá minden mű-
szakban dolgozik egy gépko-
csivezető is, aki a címekre 
viszi az orvost és segíti a 
munkáját a helyszínen – ma-
gyarázza Rédei József.

Hétvégén és ünnepnapo-
kon nappal két orvos van 
szolgálatban, így egy fő a 
rendelőben jelentkezőket, 
egy pedig a lakásra híváso-
kat látja el. 18 órától gyer-
mekorvos, gyermek-szak-
asszisztens és gépkocsive-
zető áll szolgálatba a gyer-
mekorvosi ügyeleten. Ekkor 
a létszám már 8 fő. A gyer-
mekügyelet hétvégi és ün-
nepnapokon szintén 24 órá-
ban ügyel.

– Emellett hétköznapokon 
10–22 óráig egy mentőorvo-

si/mentőtiszti kocsi is ügye-
letet lát el egy mentőorvos-
sal vagy mentőtiszttel (a 
mentőtiszt tapasztalt sür-
gősségi ellátó egyetemi vég-
zettséggel, orvosi szintű di-
agnosztikai tudással, be-
avatkozási lehetőségekkel) 
és egy gépkocsivezetővel – 
mutat rá a cégvezető.

Az érdi ügyeletnek három 
gépjármű áll a rendelkezésé-
re: 1 db felnőttügyeleti, 1 db 
gyermekügyeleti és 1 db 
mentőorvosi, illetve mentő-
tiszti autó. Érdemes azt is 
tudni, hogy az érdi ügyelet 
szerződésben áll az Orszá-
gos Mentőszolgálattal és 
szükség szerint közterületi 
feladatot is ellát. Vagyis, ha 
nincs az érdi mentőállomá-
son kocsi, mert például Bu-
dapestre szállít egy sérültet, 
akkor nem kell hosszú per-
ceket várni a távolból érkező 
segítségre, hanem az Inter-
Ambulance egysége kerül 
riasztásra – helyben.

Rédei József szerint a la-
kosság a sürgősségi ügyele-
tet gyakran a háziorvosi 
rendelés meghosszabbításá-
nak gondolja, evvel leterhel-
ve azt és megvonva a lehető-
séget a sürgős esetek azon-
nali ellátásától. Az indoko-
latlan hívások aránya orszá-
gosan 67%, ugyanakkor ez 
az érdi telephelyen a felnőt-
tek tekintetében csak 36%, 
tehát az országos átlagnál 
jóval alacsonyabb. 

– A gyermekügyelet tekin-
tetében ez a mutató rosz-
szabb, ott 92%. Ennek oka 

összetett. Leszögezem, hogy 
az indokolatlan minősítésű 
feladatokat is ellátjuk, de az 
OEP és a KSH felé rendsze-
resen küldendő jelentésben 
és a betegforgalmi program-
ban indokolatlan jelzést kap-
nak. Az, hogy mi indokolat-
lan, azt a 2006-ban beveze-
tett, majd törölt ún. vizitdíj 
jogszabály (52/2006.(XII.28.) 
EüM. rendelet kapcsán, an-
nak mellékleteként a jogal-
kotók 31 pontban definiál-
ták.Vagyis ez alapján fizet-
tek az ügyeletben az indoko-
latlan ellátás miatt. A díj el-
törlését követően a melléklet 
31 pontja érvényben maradt 
és a mai napig ez alapján ké-
szülnek a statisztikák, jelen-
tések. Ténylegesen az orvosi 
ügyelet munkájában ide so-
rolja a rendelet a „több napja 
húzódó nátha, kisebb pana-
szok, receptet tessék felírni, 
nem volt időm napközben el-
menni a háziorvoshoz” stb. 
típusú bejelentéseket – vilá-
gítja meg Rédei József, aki 
hangsúlyozta, hogy ezek a 
betegek ugyanolyan ellátás-
ban részesülnek, mint az in-
dokolt kategóriába tartozók.

Ezután viszont joggal tesz-
szük fel a kérdést, hogyha 
valóban mindenkit ellátnak, 

akkor miért olvasni a legna-
gyobb közösségi oldal Érd és 
környéke csoportjában nap 
mint nap, hogy az orvosok az 
ügyeleten arrogánsak, tü-
relmetlenek és semmilyen 
segítőkészséget nem mutat-
nak. A cégvezető erre a kér-
désünkre úgy tájékoztatott, 
hogy próbálják kezelni a 
helyzetet.

– Folyamatosan értéke-
lünk, szükség esetén figyel-
meztetjük az érintett dolgo-
zót a magatartási és etikai 
normák fokozott betartásá-
ra. Viszont látni kell, hogy 
országosan minden egész-
ségügyi intézményben érez-
hető és látható a dolgozói 
körben a fáradság, nem egy 
esetben a fásultság. Ennek 
oka a létszámhiány miatti 
túlmunka, az egészségügyi 
dolgozók társadalmi meg-
ítélésben elfoglalt helye, 
amely részben nyilván valós 
alapokra támaszkodik, de 
nagy szerepe van benne a 
bulvársajtónak és persze az 
így befolyásolt lakosságnak 
is. De sajnos az ügyeleti dol-
gozók egy része is érintett 
lehet – zárta szavait az 
Inter-AmbulanceZrt. ügy-
vezetője. 

 NYILAS H.

Az egyik mentőtiszti autó Érd városának adomány a
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Beszélgetés a százesztendős Varga Máriával

Aki t Isten arra szán, abból nővér lesz
Átélt két világháborút, megszenvedte az ötvenes 
éveket. A rendet, amelynek apácája volt, felosz-
latták, és némettanárként a postán helyezkedett 
el, mert innen naponta eljárhatott misére. Fiata-
lon szeretett volna meghalni, hogy mihamarabb 
odaátra kerüljön, mégis hosszú életet adott neki 
az Úr: Varga Mária augusztus 25-én tölti be a 
száz esztendőt.

– Hogyan ünnepli majd a 
születésnapját?

– A velem élő testvérem-
mel, és meglátogatnak el-
halt fivérem gyermekei és 
az ő családjaik is. Volt ta-
nítványaimat, barátainkat 
is meghívtuk erre az alka-
lomra. A polgármester úr is 
ellátogat majd hozzám, fel-
köszönt ezen a kerek évfor-
dulón.

– Hogyan tekint vissza erre 
a száz esztendőre, a gyer-
mekkorára? Érden nőtt fel?

– Budapesti születésű va-
gyok, Kelenföldön éltünk. 
Édesanyám a rendőr-főka-
pitányságon volt gép- és 
gyorsíró; pár hetes szülési 
szabadságot kapott csu-
pán, mikor megszülettem. 
Hárman voltunk testvérek: 
az öcsém négy évvel fiata-
labb nálam, ő már nem él, a 
húgom viszont, aki 1930-
ban született, most velem 
lakik. Lett volna még egy 
testvérem, de édesanyám 
tífuszt kapott, és a magas 
láz miatt elment a baba. 
Vallásos családban nőttem 
fel. Édesapám katonaem-
ber volt – megjárta az első 
világháborút is –, az álla-
mi iskolákban tandíjked-
vezményt kaptunk, így az-
tán a Móricz Zsigmond 
körtéri polgári iskolába 
írattak. Édesanyámmal 
azonban nem lehetett bír-
ni: mindenáron arra töre-
kedett, hogy gimnáziumba 
járjak. Ő nagyon szeretett 
volna tanulni, de szeré-
nyen éltek, és hat testvére 
mellett erre nem volt mód-
ja. Két év után átírattak a 
Váci utcai Gizella Királyné 
Gimnáziumba.

– Készült valamilyen pá-
lyára?

– Az orvosira. Akkoriban 
kevés nő járt az orvosi egye-
temre, bőr- vagy nőgyógyász 
lehetett volna belőlem, de én 
sebész szerettem volna lenni.

– Nem vették fel?

– Meg sem próbáltam. Ak-
koriban vette édesapám a 
telket itt, Tusculanumban; 
évek óta azon volt, hogy köl-
tözzünk ki Kelenföldről. Ő 
Kecskemét mellől szárma-
zott, minden vágya az volt, 
hogy vidéki életet élhessen. 
Édesanyám tiltakozott: ab-
ban az időben ez még préri 
volt, elszórtan egy-két ház, 
azok is inkább nyaralók, még 
utak, járdák sem voltak, a 
vasúttól fél órát kellett gyalo-
golni. Igaz, volt a környéken 
egy strand, meg vendéglő is. 
Akkoriban indult a környék 
parcellázása: Postástelepen 
a postások vettek leginkább 
telkeket, itt pedig a katona-
tisztek. Édesapám építette 
fel a házunkat, és 1934-ben, 
rögtön az érettségi után ki is 
költöztünk. El lehet képzelni, 
milyen rettentő boldog vol-
tam, elkényeztetett pesti kis-
lány létemre…

– Az orvosi egyetem he-
lyett itthon maradt, és a 
négyéves kishúgát dajkálta.

– Igen, de ez nekem nagy 
öröm volt. Nagyon szerettem 
vele foglalkozni. Emlék-
szem, miután megszületett, 
annyira bolondja voltam, 
hogy csak vele foglalkoztam, 
az volt az egyetlen év, hogy a 
bizonyítványomba becsú-
szott egy közepes… Az érdi 
évekre visszatérve, társasá-

gi életet is éltem azért: édes-
anyám tánciskolába járatott 
az Alsó Varga vendéglőbe. 
Gyönyörű ruhát csináltatott 
nekem, barackvirágszínű 
taftból, földig érőt, nagy, puf-
fos ujjakkal. Jó táncos vol-
tam, én voltam a bemutató-
kon a tanár partnere. Voltak 
persze udvarlóim is: amíg 
csak táncpartnerek voltak, 
addig minden jó volt, de 
amint arra került volna a 
sor, hogy meglátogassanak, 
mindig visszahúzódtam.

– Már akkor szeretett vol-
na apáca lenni?

– Nem, nem volt ilyen cé-
lom. Gimnazistaként tagja 
lettem a Mária kongregáció-
nak (római katolikus lelkisé-
gi mozgalom, amely a Szűz 
Mária-tiszteleten alapul – a 
szerk.), és Érden is felvettem 
a kapcsolatot a zárdában, 
azaz a mai Marianum iskolá-
ban tanító nővérekkel. Gyak-
ran találkoztam velük. In-
cselkedtek velem többen, 
hogy még belépek hozzájuk, 
én meg azt válaszoltam erre, 
hogy talán akkor, ha har-
mincéves koromig nem me-
gyek férjhez. Nem úgy megy 
ám az – felelte nekem Sarol-
ta nővér –, akit Isten arra 
szán, abból lesz nővér. Kez-
detben semmi elhivatottsá-

got nem éreztem, idővel 
azonban egyre jobban von-
zott az imádságos életmód-
juk. Nem vártam meg, hogy 
harminc legyek: 1937-ben, 
huszonegy éves koromban 
beléptem a Szent Keresztről 
nevezett Irgalmas Nővérek-
hez. Szegény anyám, nem 
örült neki: szerette volna, ha 
férjhez megyek, gyereket 
szülök, de azért elfogadta a 
döntésemet.

– Hová került Érdről?

– Zsámbékon volt a tarto-
mányi házunk, ott tettem fo-
gadalmat. További tanulmá-
nyokra szántak: küldték is 
azonnal a papírjaimat Sze-
gedre, a főiskolára. Magyar, 
történelem és torna szakra 
írattak, de az nekem nem 
ment volna: még harmadikos 
gimnazistaként kaptam egy 
vakbélgyulladást, amit visz-
szafejlesztettek – akkoriban 
ez még nagyon komoly műtét-
nek számított, nem is végez-
ték el rajtam, túl vézna voltam 
hozzá –, és a gyulladás min-
den évben kiújult. Feküdnöm 
kellett és borogatnom. Így 
torna tagozatot nem végez-
hettem. Mit tesz a Jóisten, 
Ausztriából – ahol akkoriban 
üldözték őket – két 
keresztesnővér Zsámbékra 
menekült, és nagyon örültek 

neki, hogy én beszélem a 
nyelvüket. Nem sok akadt a 
nővérek közül, aki tudott vol-
na németül. A tartományfő-
nöknőnek is fülébe jutott a 
dolog, átírattak magyar és 
német szakra. Nem volt köny-
nyű dolgom azon a nyáron: a 
főiskolán megkövetelték az 
iskola szerve zet tan-vizsgát, 
amit a gimnáziumban nem 
tanultam, hiszen ez csak a ta-
nítóképzőben volt tananyag. 
Jegyzeteket kaptam, csak 
időt nem a tanulásra, mivel 
rengeteg teendő volt a rend-
házban. Július végén, mikor a 
zsámbéki tanítóképző igaz-
gató nővére megkérdezte, 
hogy állok, közöltem: sehogy. 
Az augusztust aztán már a 
tanulásra szánhattam: ezt az 
irtózatosan unalmas tantár-
gyat magoltam reggeltől es-
tig. Augusztus végén letettem 
a különbözeti vizsgát, szep-
tembertől elkezdtem a főisko-
lát. Életem legboldogabb sza-
kasza volt ez a négy év: cso-
dálatos főnöknőt kaptam, aki, 
bár szigorú volt, kiválóan 
bánt a fiatalokkal. Sose felej-
tem el a kalucsni esetét. En-
gem elkényeztetett édes-
anyám és a nagymamám, úgy 
kerültem a zárdába, hogy egy 
kanalat nem kellett soha el-
mosnom magam után. Meg is 
volt az eredménye: folyton 
náthás voltam, mert a hócipő-

Mária néni (jobbról) és húga, Hédi
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met eszembe se jutott kiszárí-
tani, benne hagytam nedve-
sen a nappali cipőt… Egy 
osztálytársnőm fedezte fel a 
dolgot, szólt persze a főnök-
nőnek. Csak úgy villogott a 
szemüvege, amikor bejött, 
ujja hegyén fityegtetve a ci-
pőt: Mariska, mi ez?!

– A világháború első évei-
ben járt a főiskolára, és a fő-
tárgyából, magyar iroda-
lomból egy esztendő alatt a 
kétéves egyetemi szakot el-
végezte. Itt Sík Sándor költő 
volt a tanára. Róla milyen 
emlékeket őriz?

– Felejthetetlen alakja volt 
ő az egyetemnek. Tanárse-
gédek kísérték az órákra, 
cipelték utána a számtalan 
könyvet, amelyből idézete-
ket hozott elő. Csodálatos 
előadásai voltak. Ő volt az 
egyetlen tanár, akinek az 
óráira még a volt tanítványai 
is eljártak. Mikor beadtam a 
szakdolgozatomat a XVIII. 
századbeli írókról, azt 
mondta: ha egy kicsit hozzá-
dolgozom, elfogadja doktori-
ra. Nem maradtam: elmen-
tem tanárnak. A zárdák fel-
oszlatásáig Sümegen, Nagy-
maroson és Zsámbékon ta-
nítottam, sőt, egy fél évig 
Érden is, még a háború vé-
gén, amikor, tartva a szovje-

tektől, a fiatalabb nővéreket 
mind hazaküldték Zsámbék-
ról. Akkor már én is apáca 
voltam, 1943-ban ugyanis 
letettem az örök fogadalmat.

– A zárdák feloszlatása vé-
get vetett addigi életének. 
Hirtelen jött a váltás?

– Nagyon hirtelen. Válasz-
tanunk kellett: vállaljuk, 
hogy világi iskolába me-
gyünk tanítani, vagy mara-
dunk a rend mellett. Én úgy 
döntöttem: hűséges mara-
dok a rendhez. Hazajöttem a 
szüleimhez, és kerestem má-
sik foglalkozást. Akkoriban 
két reakciós társaság volt 
Magyarországon: a vasút 
meg a posta. Nekem az volt a 
lényeg, hogy naponta járhas-
sak szentmisére és szentál-
dozáshoz jussak. Ha elmen-
tem volna tanítani, erre nem 
lett volna módom, rettenetes 
kommunista világ volt. Kis-
kunlacházán kezdtem, egy 
paraszt bácsinál kaptam 
szobát, a fal embermagassá-
gig vizes volt, nem volt kály-
hám, a szenteltvizem befa-
gyott a tartóba. Annyira 
fáztam, hogy órákba telt, 
amíg elaludtam. Nagy nehe-
zen kikönyörögtem tőle egy 
melegített téglát, hogy a jég-
gé fagyott ágyneműt vala-
hogy átmelegítsem… Misére 

azonban jártam: egy pre-
montrei atya misézett egy 
iskolai tanteremben, minden 
áldott nap kiszöktem, hogy 
meghallgassam. Fél évig vol-
tam ott, majd Vecsésre ke-
rültem. Egy nagyszájú, de 
jószívű kommunista asszony 
volt a főnököm. Mikor neki-
szegezték a kérdést, tudja-e, 
kit vett fel, közölte: ha az 
igazgatóságnak megfelel-
tem, neki is jó vagyok… Ka-
rácsonykor hazajöttem a 
szüleimhez, és megkerestem 
az érdi posta vezetőjét, aki 
egy igazi jó ember volt, át-
vett ide. Hazaköltöztem hát a 
szülői házba. Azért a taní-
tást sem hagytam abba: a 
postai munka mellett gyere-
keket tanítottam német 
nyelvre. Hazajöttem munka 
után, megfőztem, de megen-
ni már nem tudtam, mert jöt-
tek a gyerekek sorban. La-
tint is tanítottam egyébként.

– Sosem gondolt arra, hogy 
iskolában helyezkedjen el?

– Mikor megnyílt a Vörös-
marty gimnázium, úgy volt, 
hogy ott tanítok majd. Min-
den el volt intézve, a postán 
is elengedtek volna, de ab-
ban a világban nem volt meg-
oldható, hogy naponta misé-
re és áldozni járjak. A pos-
tán ez nem érdekelt senkit, 
de tanárként ezt nem tehet-
tem volna meg; kellemetlen 
helyzetbe hoztam volna 
Dizseri igazgató urat, akit 
nagyon kedveltem.

– Hátrány, bántalom a 
postán nem érte azért, hogy 
misére járt? 

– Nem, soha, pedig az 1970-
es évekig ott dolgoztam. Sőt, 
a főnököm olyan beosztásba 
osztott be, hogy eljárhattam 
naponta misére, és ezt senki 
sem vette észre. A ’70-es 
években nyugdíjba mentem, a 
magas vérnyomásom miatt. 
Húgom, Hédike férje meghalt, 
ő ideköltözött hozzám, és az-
óta is együtt élünk. Sokáig 
nyulakat, tyúkokat tartot-
tunk, és ott volt a magántaní-
tás is. És persze a keresztes-

nővérekkel is tartottam, tar-
tom a kapcsolatot: nemcsak 
Budapestről, hanem Svájcból, 
Ausztriából is érkeznek hoz-
zám levelek, sőt, látogatók is: 
legutóbb a rendőrfőnöknő 
volt a vendégem, és korábban, 
míg fiatalabb voltam, a pilis-
borosjenői, majd a városmajo-
ri rendházunkba is gyakran 
ellátogattam.

– Két idős asszony, egyikük 
száz, másikuk nyolcvanhat 
éves – hogyan birkóznak 
meg a mindennapokkal?

– Egy közelben lakó, jó is-
merősünk segít nekünk: visz 
minket autóval a misére, 
ebédet főz, gondoskodik ró-
lunk. Évtizedek óta ismeri a 
családunkat, a bátyámat is ő 
ápolta, önzetlenül. Az utóbbi 
időben nehezen olvasok, 
rossz a szemem, de tavalyig 
ez volt szórakozásom: ma-

gyarul és németül is sokat 
olvastam. Sík Sándor műve-
it, önéletrajzokat, regénye-
ket. Mindent, ami jó könyv. 
Most… Most csak úgy va-
gyok. Kezdek már gyengül-
ni, feledékeny lenni. Van, 
hogy rosszabbul vagyok, 
van, hogy jobban. Annak ide-
jén szerettem volna fiatalon 
meghalni, hogy hamarabb 
odaát legyek, mégis megér-
tem, hogy hamarosan betöl-
töm a száz esztendőt.

– Mi az, amit visszatekint-
ve másképp csinálna?

– Semmit. Mindent ugyan-
így csinálnék, pont ugyan-
így. Nem bántam meg sem-
mit. Azt sem, hogy beléptem 
a rendbe, és emiatt sokan 
mellőztek, és nem néztek 
rám jó szemmel. Így is na-
gyon szép életem volt.

 ÁDÁM KATALINMária (jobbról), családja körében
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Nag yobb önállóságot kapnak az iskolák
Három járás ötven intézményét irányítja jövő 
januártól az Érdi Tankerületi Központ. Az új szer-
vezet kialakításával, szervezésével kapcsolatos 
feladatok ellátására kapott felkérést Sárközi Márta, 
az Érdi Tankerület igazgatója, aki arról beszélt la-
punknak, milyen változások várhatók a szervezet, 
illetve az iskolák életében.

2017. január elsejétől a 
KLIK Klebelsberg Központ 
néven működik tovább, te-
rületi szervei pedig ötven-
nyolc tankerületi központba 
olvadnak be. A vonatkozó 
kormányrendelet értelmé-
ben az egyik ilyen tanke-
rületi központ Érden lesz, 
feladatellátási területe pe-
dig az Érdi, Budakeszi és 
Pilisvörösvári járásra ter-
jed ki. Az új tankerületi köz-
pontok kialakításával, szer-
vezésével kapcsolatos fel-
adatok ellátására Balog 
Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere kért fel júli-
us 19-én 58 tankerületi igaz-
gatót, köztük Sárközi Már-
tát is.

– Az átalakítás több fon-
tos változást hoz: a tanke-
rületi központok önálló jogi 

személyiségű intézmények 
lesznek, önálló költségve-
téssel és önálló vezetővel, 
míg a szakmai irányítást a 
Klebelsberg Központ végzi 
majd – így azonos elvek 
mentén, egységesen, mégis 
önállóan tud dolgozni mind 
az ötvennyolc szervezet – 
hangsúlyozta lapunknak 
Sárközi Márta.

– A döntések helyben szü-
letnek majd, mind személyi, 
mind tárgyi tekintetben. Ki-
emelten fontos lesz, hogy jó 
költségvetést készítsünk, 
hogy gazdálkodjunk pénz-
költés helyett, és legyenek 
középtávú elképzeléseink 
akár a köznevelés tartalma, 
akár az intézményfelújítás 
tekintetében. Január elsejé-
től minden iskola átkerül az 
állami fenntartóhoz, de to-

vábbra is együttműködünk 
az önkormányzatokkal, hi-
szen az iskolák az ő tulajdo-
nukban vannak, a gyerekek 
és szüleik is a települések-
hez kötődnek – mutatott rá 
az igazgató.

Az Érdi Tankerületi Köz-
ponthoz ötven intézmény 
tartozik majd: húsz az Érdi 
Tankerület, tizenkilenc a 
Budakeszi, tizenegy pedig a 
Pilisvörösvári Tankerület 
területén található. 

Az ősz az átalakulásról 
szól majd, hiszen december 
31-ig meg kell alakítani a 
tankerületi központokat. 
Ehhez tárgyi és személyi 
feltételek is szükségesek: 
az Érdi Tankerületnek je-
lenleg 12 munkaállomása 
van, ám a központban a ter-
vek szerint 46-an dolgoz-
nak majd. Mivel a jelenlegi 
épületben nem férne el eny-
nyi munkatárs, új helyre 
költöznek: az ipartestület 
Alispán utcai székházába, 
amit az önkormányzat vá-
sárol meg és alakít át, a 
Modern Városok program 
forrásainak terhére. Mint 
Sárközi Márta elmondta, 

várhatóan novemberben 
költöznek majd át az új 
épületbe.

A változások természete-
sen nemcsak a KLIK-et, ha-
nem az iskolákat is érintik: 
szakmai önállóságuk mellé 
nagyobb gazdasági önálló-
ságot is kapnak.

– Törekszünk arra, hogy 
az iskolákat pedagógiai-
szakmai szempontból is elő-
nyösen érintse majd, hogy 

három járás intézményei 
kerülnek a központhoz. hi-
szen azáltal, hogy kapcso-
latba kerülnek, megismer-
hetik egymás jó gyakorlata-
it, vetélkedőket, továbbkép-
zéseket szervezhetnek. Az 
átalakítás úgy értelmezhe-
tő, hogy bővülnek az iskolák 
ilyen irányú lehetőségei, 
közelebb kerül az ügyinté-
zés – zárta szavait Sárközi 
Márta.  ÁDÁM

Sárközi Márta: továbbra is együttműködnek az önkormányzatokkal

A közgyűlés féléves munkáját értékelik a frakciók és a pártok

Hal ad a Modern Városok Program
Júliusban az érdi közgyűlés, így a képviselők 
számára is véget ért az első félév szorgalmi idő-
szaka, ami után a plénum politikai erőinek talán 
érdemes mérleget vonni. Arra kértük a frakciók, 
illetve a pártok képviselőit, értékeljék lapunknak 
az elmúlt fél esztendőt. E heti számunkban Mó-
rás Zsoltot, a Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának 
vezetőjét kérdeztük.

Az elmúlt fél év közgyűlé-
si munkájának legfontosabb 
része a Modern Városok 
programmal kapcsolatos  
teendők megvitatása, a si-
keres végrehajtás érdeké-
ben szükséges döntések 
meghozatala volt. Mindenki, 
aki kicsit is otthonának érzi 
a várost, tisztában van az-
zal, hogy Érd történetében 
példa nélküli lehetőséget 
kaptunk, hiszen 2019-ig ösz-
szesen 40 milliárd forint ér-
tékű fejlesztéseket valósít-
hatunk meg. Ezek közé tar-
tozik mindenekelőtt a gaz-
daságfejlesztő övezet, köz-
ismert nevén az ipari park 
létrehozása, ami jelentős 

adóbevétel-növekedést, új 
munkahelyeket jelenthet a 
városnak. Megoldhatjuk 
végre a felszíni vízelvezetés 
régi problémáját is, így ha-
marosan elkezdődhet az 
érdligeti Papi-földeken a zá-
portározó k ia lakítása, 
amely egyben szabadidő-
parkként is funkcionálna. A 
v ízelvezetés megoldása 
azért is sürgetően fontos, 
mert utakat csak ezt követő-
en lehet építeni. Két új kö-
zépiskolát, két új általános 
iskolát és két új óvodát is 
tervezünk építeni ebből a 
pénzből, így az érdi közok-
tatás intézményi rendszere 
is fejlődik.

A közgyűlés nagy több-
séggel szavazta meg a szük-
séges határozatokat. Ennek 
köszönhetően sikerült meg-
oldani például az Érdi Járási 
Hivatal elhelyezését is a Bu-
dai úton, a hivatallal szem-
ben lévő Érd Center Iroda-
házban. Mindemellett az 
ütemtervnek megfelelően 
zajlanak a tervezési mun-
kák is, például a Kós Károly 
Szakképző Iskola, a Bat-
thyány Iskola, a Felső-
Parkvárosi óvoda és iskola 
ügyében is. Készülnek a ki-
viteli tervek a Fácán közi 
óvoda és a BuBu óvoda ese-
tében, és a Teleki Sámuel 
Általános Iskola áttervezé-
sének szerződése is aláírás-
ra került.

Sikeres volt ez a fél év ab-
ból a szempontból is, hogy 
befejeződött a Bem tér és az 
autópálya Érd és Törökbá-
lint közötti  le- és felhajtójá-
nak átépítése, és hamarosan 
elkészül az új Interspar áru-
ház is Parkvárosban. Új tor-
nacsarnokot kap a Vörös-
marty Mihály Gimnázium, 

amelyet ősztől már használ-
hatnak a diákok.

A tervezett ütemben halad 
tehát a Modern Városok 
program, bár sajnos vannak 
ellendrukkerei. Az ellenzék 
láthatóan nem ismeri fel a 
történelmi lehetőséget, amit 
a város kapott, arra hivat-
kozva például, hogy a fej-
lesztési programokat is tar-
talmazó városi költségvetés 
elutasítása ellenzéki műfaj. 
Valójában viszont a fejlődés-
re, a fejlesztésekre mondott 

nemet a baloldal. Az itt élők 
érdekei szerint való azonban 
az volna, ha nem kicsinyes 
pártérdekeik vezérelnék 
őket, és végre az érdiekért is 
tennének valamit. De hogy 
mennyire nem képesek erre, 
az abból is látszik, hogy az 
Európát immár nap mint  
nap fenyegető terrorizmust 
elítélő, az áldozatokra emlé-
kező közgyűlésen egyetlen 
baloldali politikus sem jelent 
meg.

 MÓRÁS ZSOLT
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Érk eznek a városkártyák
Hamarosan minden háztartásba megérkezik az 
ingyenes Érd Városkártya, amit a polgármesteri 
hírlevéllel együtt postáznak a héten – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András.

Az Érd Városkártya nem-
csak Érden, hanem ország-
szerte minden Go!Store mat-
ricával ellátott elfogadóhe-
lyen pénzvisszatérítésre jo-
gosít. A kártya egyben a 
magyar Turizmus Kártya 
(Hungary Card) speciális 
változata: birtokosai étter-
mekben, szállodákban, mú-
zeumokban, fürdőkben, 
strandokon, színházakban 
stb. vehetnek igénybe ked-
vezményeket – erről bővebb 
információt a Hungary Card 
honlapján, i l letve az 
erdmost.hu honlapon talál-
nak az érdeklődők.

Mint T. Mészáros András 
elmondta, az érdiek ingyen 
kapják az ötezer forint érté-
kű kártyát, amit használat 
előtt regisztrálniuk kell a 
Hungary Card honlapján.

Arra a kérdésre, hogy mi-
ért tartja fontosnak a város-
kártya bevezetését, T. Mé-
száros András elmondta: e 
kártya arra ösztönözheti az 
itt élőket, hogy a helyi vállal-
kozók szolgáltatásait ve-
gyék igénybe, illetve az ő 
termékeiket vásárolják.

– A városkártya lényege a 
helyi forgalom generálása és 
erősítése, ezáltal az érdi 
identitás és tudat erősítése 

is – hangsúlyozta T. Mészá-
ros András, megjegyezve: ha 
egy-két éven belül a Modern 
Városok program keretében 
létrejön az érdi gazdaságfej-
lesztési övezet, és új munka-
helyek jönnek létre, az itt 
dolgozók már nem a főváros-
ban, hanem helyben kíván-
ják majd beszerezni a min-
dennapokban szükséges 
élelmiszereket, és itt veszik 
majd igénybe a szolgáltatá-
sokat is.

T. Mészáros András be-
számolt arról is: szeptember 
első hetére halasztották az 
érdi Termál Hotel árverését: 
az ingatlan árverezési érté-
két 82,5 millió forintra írták 
ki, ami a polgármester véle-
ménye szerint az ingatlan 
értékének duplája.

– A 3300 négyzetméteres 

telek értéke körülbelül 40–
45 millió forint. A termálvi-
zet használni már nincs jo-
guk az épületben, hiszen 
mindkét kút a város üzemel-
tetésében van – mutatott rá a 
városvezető, hozzátéve: ké-
szülnek arra, ha a kikiáltási 
árnál olcsóbban meg lehet 
szerezni az ingatlant, akkor 
megpróbálják megvásárol-
ni.

 ÁDÁM KATALIN

Népszavazás
Nemcsak a városkártyát postázzák a napokban az érdiek-
nek: a választópolgárok augusztus 15-ig megkapták az érte-
sítést a Nemzeti Választási Irodától az október 2-ai népsza-
vazással kapcsolatban. Mint T. Mészáros András elmondta: 
aki valamilyen oknál fogva nem kapott értesítést a szavazó-
köri névjegyzékbe vételről, a Helyi Választási Irodánál ér-
deklődhet.

„A városkártya lényege az érdi identitástudat erősítése is”

Költözik a Tankerület és az Ipartestület

Gaz dát cserél a régi székház
Az önkormányzat megvásárolja az Ipartestü-
let régi székházát – erről született egyhangú 
döntés a képviselő-testület legutóbbi rendkívüli 
ülésén. Az önkormányzat a szükséges felújí-
tás után az Érdi Tankerületi Központnak adja 
az épületet, míg az Ipartestület egy Budai úti 
ingatlanon építi meg új székházát, amely üzlet-
központként is funkcionál majd.

Az Alispán utcai székház el-
adásáról döntött az Érd és Kör-
nyéke Ipartestület közgyűlése. 
A tagok döntöttek arról is, hogy 
megvásárolnak egy Budai úti, 
önkormányzati tulajdonban 
lévő telket, amin felépülhet a 
testület új, a jelenleginél jóval 
több funkciót ellátó székháza. 

– A telek központi fekvése, jó 
megközelíthetősége, mérete és 
beépíthetősége, illetve az, hogy 
megfelelő számú parkolóhelyet 
alakíthatunk ki, lehetővé te-
szik, hogy egy üzletházként is 
működő székházat építsünk fel 
– mondta lapunknak Csóli Csa-
ba, az ipartestület ügyvezetője.

A 1388 négyzetméteres üres 
telek a Budai úton, a posta és a 
benzinkút között fekszik.

– A székházat négy éven be-
lül kell felépítenünk, de mi egy 

év alatt szeretnénk megvalósí-
tani kisvállalkozói üzletköz-
pontunkat, amelynek két funk-
ciója lesz: egyrészt az Ipartes-
tület székházaként nyújt majd 
Érd vállalkozóinak különféle 
szolgáltatásokat, illetve segít-
séget ahhoz, hogy vállalkozá-
suk különféle problémáit meg 
tudják oldani. E célból szeret-
nénk idevonzani szakmai szer-
vezeteket is, amelyek irodát 
működtethetnek nálunk. Más-
részt szeretnénk egy színvona-
las, a helyi termékeket, szolgál-
tatásokat nyújtó üzletházat 
létrehozni, amely akár a nagy-
áruházakkal is versenyezhet. 
Nemcsak a tagjainknak szeret-
nénk helyet biztosítani, hanem 
minden vállalkozónak, aki ér-
deklődik e lehetőség iránt – 
hangsúlyozta Csóli Csaba, hoz-

zátéve: várják azon vállalko-
zók jelentkezését, akik szeret-
nének bemutatkozni az Ipar-
testület üzletházában, akár jó 
minőségű termékeikkel, akár 
szolgáltatásaikkal.

– Jó lehetőség ez arra, hogy 
az érdi vállalkozók a városköz-
pontban jutányos áron jussa-
nak üzletekhez, hiszen mi nem 
kereskedni kívánunk a helyisé-
gekkel – húzta alá Csóli Csaba, 
hangsúlyozva: az elsőbbség 
természetesen a testületi tago-
kat illeti meg.

Ami pedig az Ipartestület 
régi, Alispán utcai székházát 
illeti, nem sokáig áll üresen: az 
épületet az önkormányzat vá-
sárolja meg. Az épületet – az 
értékbecslés alapján – mintegy 
81 millió forintért vásárolja 
meg a város, az Ipartestület pe-
dig valamivel több mint nettó 
18 millió forintért jut hozzá ah-
hoz az önkormányzati tulajdo-
nú telekhez, amin építkezni 
fognak.

Az Alispán utcai ingatlant 
az Érdi Tankerületi Központ 
számára vásárolja meg, majd 
újítja fel az önkormányzat, a 
Modern Városok programban 
biztosított keretből – tudtuk 
meg Bács István alpolgármes-
tertől. Á. K.

ÉrdMegyei Jogú VárosÖn-
kormányzata az érdi kis- és
középvállalkozói szektor ke-
reskedőinek és szolgáltatói-
nak hatékonyabb működése
és az érdi lakosok életminő-
ségének és vásárlóerejének
növelése érdekében bevezeti
az Érd Városkártyát, mely
különféle ked-
v e zmény e k
igénybevételét
teszi lehetővé
kereskedők-
nél, szolgálta-
tóknál.
Az elkövetkezendő hetek-

ben megkezdődik a Város-
kártyák postázása minden
érdi háztartásba. Az a né-
hány érdi lakos, akimármeg-
kapta Városkártyáját a ke-
reskedőktől, el is kezdte ke-
resni a kedvezményt nyújtó
helyeket. A pénzvisszatérí-
tést a Go!Store terminál vá-
sárláskor, a másodperc tört
része alatt jóváírja a vevőnek
és ezapénzazonnal el is költ-
hető akár a szomszéd elfoga-
dóhelyen, akár a helyszínen.
Az aktuális elfogadóhelyek

listája folyamatosan bővül és

megtekinthető a www. gosto-
re.hu oldalon a „Visszatéríté-
seka teközeledben is!”menü-
pont alatt. A város listájából
Érd kiválasztása után a „Ke-
resés” gombra kattintva
megjelenik az összes érdi el-
fogadóhely. Itt előre tájéko-
zódhatnak, hogy a nyaralás

helyszínén hol
fogadják el az
Érd Városkár-
tyát, mely a
G o ! S t o r e
rendszerének
köszönhetően

nem csak helyben, hanem az
ország 74 másik településén
is biztosítja a pénzvisszatérí-
tés lehetőségét.
Amennyiben Ön kereske-

dő és érdekli a csatlakozás
lehetősége, kér-
jük, jelentkez-
zen a 30/902-
7007 telefonszá-
mon, vagy küld-
je meg elérhető-
ségeit az erd.
gostore@gmail.
com címre a Go!Store mun-
katársainak, akik a bejelent-
kezések sorrendjében folya-

matosan látogatják az érdek-
lődőket. Érdi lakosként biz-
tathatja az Ön által kedvelt
kereskedőket és szolgáltató-
kat, hogy használják a rend-
szer előnyeit.
Jelenleg minden kereske-

dőnek és szolgáltatónak le-
hetősége van törzsvásárlóit
meglepniegy-egy5.000forint
értékű ajándékkal. Az Érd
Városkártya egy egészen
egyedülálló ajándékot is je-
lent, hiszenhátoldala egyben
Magyar Turizmus Kártya, a
Hungary Card speciális vál-
tozata. A kártya által közel

ezer helyen kí-
nált kedvezmé-
nyeket még az
idei nyaralás so-
rán is igénybe
lehet venni.
Az Érdi Újság

következő szá-
mában további részletekről
is olvashat.

(X)

LegfrissebbhírekazÉrdVároskártya
projektről 3. rész 38

80
15
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Két héten keresztül közel kéttucatnyi képző-
művész „lakta be” a Tétényi úti művelődési és 
rendezvényház tágas auláját. Itt idén immár 
sokadik művésztelepét nyitotta meg a Mészáros 
László Képzőművészeti Egyesület. A keramikusok 
csoportját több érdi alkotó erősítette.

A Mészáros László nevét 
viselő, budafok-tétényi kép-
zőművészek szervezete ta-
valy ünnepelte négy évtize-
des fennállását. Működési 
formája ugyan jelenleg át-
alakulás alatt áll, de ez nem 
veszélyezteti az alkotói kö-

zösség megmaradását. A 
művészeti társaság tovább-
ra is él, csak „lazább” műkö-
dési formában képzelik el a 
jövőjüket – tudtuk meg Eszes 
Antalné Kósa Máriától, aki 
már sok évtizedes tagsággal 
büszkélkedik a szervezet-

ben. Arról is beszélt lapunk-
nak, hogy a tavalyi jubileum 
alkalmából a Nagytétényi 
Kastélymúzeumban rendez-
tek egy reprezentatív kiállí-
tást. Idén pedig már készülő-
ben van az a jövő évi falinap-
tár, amelynek lapjait a 
tétényi képzőművészek 
munkáinak fotói díszítik 
majd.

A festészettel és agyago-
zással egyaránt foglalkozó 
Eszesné azt is elmondta, 
hogy a korábbi években Ba-
latonakalin szervezték a 
nyári művésztelepeket, de 
az utóbbi esztendőkben már 
célszerűbbnek látják az ott-
honukhoz közelebbi hely-
színt. A művészeti közösség 
többsége törzstagnak szá-
mít, sokuknak már nehezére 
esik az utazás, ezért az idén 
a XXII. kerületi Szelmann 
Házban nyitották meg a mű-
vésztelepet, amelynek témá-
ja Budafok-Tétény látvá-
nyosságai. Nem véletlen, 
hogy a frissen elkészült vagy 
a még kidolgozás alatt álló 
festményeken jellegzetes vá-
ros- és utcarészletek tárul-

Műhelytitkok a Szelmann Házban

Érd  i keramikusok a tétényi művésztelepen

Sche� er Anna keramikus iparművész rengeteg apró fortélyt osztott 
meg az érdeklődőkkel

Szi getvártól Érdig
2016. július 9–10-én, a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 
1566” emlékév keretében, több mint húsz író, 
költő gyűlt össze Szigetvárott a vár Dzsámi ter-
mében, hogy a Zrínyi-hagyományok fontosságá-
ról, 21. századi értelmezéséről cseréljék ki gondo-
lataikat. Zsille Gábor Bella István-díjas költő Érdről 
is megemlékezett, amely megjelent a Magyar 
Napló irodalmi folyóirat augusztusi számában. 
Előadásának szerkesztett változatát közöljük.

Zrínyi Miklós szigetvári 
tragédiája az önfeláldozás, 
a hősiesség mellett az el-
árultatás, a magára hagya-
tottság története is. A hor-
vát bán ellen az osztrák, a 
német, sőt, még a horvát 
urak is éveken keresztül ás-
kálódtak, Szigetvár bekerí-
tésének, majd ostromának 
heteiben pedig cserben-
hagyták. Zrínyi a Győr mel-
lett állomásozó császári 
seregtől hiába várt felmen-
tést, és mások sem siettek a 
segítségére.

Nincs új a Nap alatt – pon-
tosan negyven évvel koráb-
ban, 1526 augusztusának 
végén a magyar történelem-
ben már lezajlott ugyanez a 

szerencsétlenség, akkor is 
a törökök győzelmével. Ter-
mészetesen a mohácsi csa-
táról van szó. A II. Lajos ve-
zette magyar fősereget 
szinte mindenki magára 
hagyta. Szapolyai János 
húszezer főre (csaknem ak-
korára, mint a Mohácsnál 
odaveszett teljes sere-
günk!) duzzadt létszámú 
mellékserege gyanús lassú-
sággal közelgett, és a csata-
vesztés napján még csak 
Szeged térségében járt. A 
Csehországból túl későn el-
indult, nagyjából tízezer fős 
sereg szintén lekéste a csa-
tát. A Frangepán Kristóf 
zászlaja alatt szervezett 
horvát csapatok pedig el 

sem indultak Mohács felé, 
Zágrábnál tétlenkedtek. 
Csupán egyetlen haderő ér-
kezett időben a magyar 
uralkodó megsegítésére, 
osztozni az önfeláldozás-
ban.

1526 júliusának végén, 
valahol Buda környékén je-
lentős létszámú lengyel se-
gédcsapat csatlakozott a 
Mohácsra induló magyar 
sereghez, a két nemzet fiai 
közösen vonultak a tragi-
kus síkra. Erről a Leonard 
Gnojenski vezette, ezerhat-
száz fős gyalogságról ma-
napság egyetlen szó sem 
esik az iskolai tankönyvek-
ben – pedig a magyar had-
erő igen jelentős részét al-
kotta: körülbelül tizenötöd 
részét, hiszen a történészek 
kimutatása szerint a teljes 
mohácsi seregünk 24 800 
emberből állt. Ez nem leki-
csinyelhető arány… A ma-
gyar seregben a leghősie-
sebben a lengyelek küzdöt-
tek, és valamennyien oda-
vesztek, még hírmondó sem 
maradt közülük. A krónika 
szerint az ütközet során ro-
hamozó gyalogságunk előtt 
az oszmánok csapdát állí-
tottak: visszavonulást szín-
lelve rést nyitottak harcvo-
nalukon, amelybe a felbuz-

dult lengyelek behatoltak. A 
törökök gyűrűbe fogták és 
lemészárolták Gnojenski 
seregét.

A hagyomány szerint a 
lengyelek Érden csatlakoz-
tak a magyarokhoz. Ezt 
egyetlen írásos bizonyíték-
kal sem támaszthatjuk alá, 
de annyi baj legyen – akár 
ott is történhetett, tekint-
hetjük jelképes helyszín-
nek. Az viszont dokumen-
tált tény, hogy a lengyel Ja-
gelló-házból való II. Lajos 
királyunk Érden, a mai ter-
málfürdő mellett állt kas-
télyban töltött két éjszakát, 
ákosházi Sárkány Ambrus 
pozsonyi főispán vendége-
ként. (Az épület romjai ma 
is láthatók, mintegy száz 
méterre a fürdőtől.)

Az akkor mindössze 
húszéves uralkodó július 
20-án, pénteki napon érke-
zett meg Budáról, és a kas-
tély istállójában pusztult el 
hirtelen a kedvenc fekete 
lova. Két nappal később, va-
sárnap az érdi réven kelt át 
Csepel-szigetre, hogy bú-
csút vegyen feleségétől, Má-
ria királynétól. Öt héttel 
később a Mohács melletti 
Csele patakba fulladt.

S hogy Zrínyit mi kap-
csolja egybe Mohácson ke-

resztül Érddel? Az 1566-
ban Szigetvár ostrománál 
elhunyt I. Szulejmán szul-
tán parancsára a si mon-
tornyai szandzsák ura, 
Hamza bég palánkvárat 
építtetett Érden. Ezért, 
hogy a hódoltság idején 
Érd h ivata los neve 
Hamzabég volt. A három-
száz török katonát befoga-
dó palánkvár területén a 
XVII. században mészkő 
dzsámit és tizenkét szegle-
tű minaretet emeltek. Ez 
utóbbi ma is áll, Érd-Ófalu-
ban, a Mecset utcában, a 
város egyetlen török kori 
műemlékeként.

Vég ül meg jeg yzendő, 
hogy Mohácson, a Szepessy 
téren található egy emlék-
mű az elesett lengyel hősök 
tiszteletére. 1931-ben emel-
ték, Lechner Jenő és 
Martinelli Jenő közös alko-
tása. A nyolcvanas évek ele-
jére szörnyű állapotba ke-
rült, meg kellett menteni a 
pusztulástól, ám az újjáépí-
tést nem a magyar állam 
végeztette, s még csak nem 
is az akkori helyi tanácsel-
nök. Krakkói polgárok ad-
ták össze a pénzt a helyre-
állításra. Így megy ez mife-
lénk…

 ZSILLE GÁBOR

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

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

OPTIKA NAP
2016. 08. 23.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!

3
8

8
74

0

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk érdeklődését  
az ertekesites@ erdiujsag.plt.hu   e-mail címen,  

vagy  a 06-23/520-117-es  telefonszámon.
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Műhelytitkok a Szelmann Házban

Érd  i keramikusok a tétényi művésztelepen
tak a szemlélő elé, amelye-
ken a hagyományos és a kor-
szerű építészet kiemelkedő 
alkotásai egyaránt megmu-
tatkoztak, de más-más stí-
lusban.

A terem másik végében a 
szobrászművészek munkál-
kodtak, ők a kerület közis-
mert személyiségeit mintáz-
ták meg kisplasztikáikon. A 
festők és a szobrászok kö-
zött pedig a keramikusok 
vertek tábort, akiknek 
Scheffer Anna keramikus 
iparművész napi egy-két 
órában szakmai fogásokat is 
oktatott.

A tucatnyi agyagot formá-
zó alkotó között az érdi Poly-
Art négy érdi keramikusá-
val is találkoztunk. Ács Va-
léria Mária már korábban 
is részt vett az egyesület 
művésztelepén. Lapunknak 
elmondta, hogy hiába agya-
gozik évtizedek óta, mindig 
nyitott arra, hogy újat tanul-
jon. Ez pedig csak közösség-
ben lehetséges.

Szekér Gizi, akinek mun-
káit a közelmúltban az Érdi 
Értéktárba sorolták, nem-

csak a jó közössé-
get dicsérte, ha-
nem annak is 
örült, hogy ismét 
rengeteg új isme-
rettel is gazdago-
dott, s ezt annak 
dacára monda, 
hogy ő is már több 
évtizede űzi a 
fazekasmestersé-
get. Mint kiderült, 
Kávránné Szed-
mák Ilonának 
épp Szekér Gizi 
adott először 
agyagot a kezébe, 
Ilona pedig azon-
nal beleszeretett 
a technikába. Ké-
sőbb minden évben részt vett 
a Poly-Art Vaád Éva vezette 
kerámiatáborban, ahol a kü-
lönleges japán raku kerámia 
fortélyaival is megismerke-
dett. Ma a Varázsföld Alkotó-
háznak is tagja, amit Pálvöl-
gyi Margit vezet. Úgy fogal-
mazott: az agyag azon képlé-
keny csodát jelenti számára, 
amelynek segítségével saját 
gondolatait, érzéseit tár-
gyak formájában sikerül fel-
színre hozni, úgy véli, keze 
nyomán a formák tartalmat 
és életet nyernek. Elsősor-
ban az ősi magyar ornamen-
tika és a keresztény hit vilá-

ga áll hozzá legközelebb. El-
árulta: amint agyag kerül a 
kezébe, átadja magát az al-
kotás örömének, s megszű-
nik számára a külvilág. Ré-
vész Jolán nemcsak a jó tár-
saságért tartotta fontosnak 
a művésztelepen való rész-
vételt, hanem azért is, mert 
ilyenkor csak azzal foglal-
kozhat, amit nagyon szeret.

A Mészáros László Képző-
művészeti Egyesület idei 
művésztelepén készült alko-
tásokból augusztus 19-én 
délelőtt egy közös kiállítás is 
nyílik a Szelmann Házban.

 BÁLINT EDIT

Kávránné Szedmák Ilona és Révész Jolán al-
kotás közben

Kreatív vasárnap hat Érdikummal

Kul turális mozaik az Érdi Napokon
A szeptember 3-i ÉNFESZT-et követő vasárnapon 
a helyi civil szervezetek várják félnapos program-
mal városunk apraját és nagyját. Az interaktív 
rendezvényen rajzban, irodalomban, zenében 
és táncban is kipróbálhatják magukat a résztve-
vők. A többórás rendezvényt az Érdi Értéktárba 
felvett művészeti csoportok szervezik.

Az ötlet még az év elején, 
az Értéktár kiállítást és kon-
ferenciát követően született 
meg. Korábban is hallottak, 
tudtak egymásról az Érden 
már sok esztendeje kiválóan 
működő kulturális egyesüle-
tek, csoportok, de mindeddig 
többnyire egyenként kerül-
tek a lakosság látószögébe. 
Idén azonban összefogtak és 
egy olyan közös program 
megrendezését tűzték ki cé-
lul, amellyel a művészetek 
népszerűsítése mellett a he-
lyi közönséghez is közelebb 
kerülhetnek – tudtuk meg 
Daróci Lajosnétól, az Iro-
dalomkedvelők klubvezető-
jétől, aki a rendezvény egyik 
szervezője.

A program szeptember 
4-én, vasárnap délután két 

órakor kezdődik és este 8 
óráig tart a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. Eb-
ben az időszakban a képző-
művészet, az irodalom, az 
ének-zene és a tánc színteré-
vé válik az egész kultúrház 
és korosztálytól függetlenül 
mindenki meglelheti majd a 
neki leginkább tetsző állo-
mást, ahol nemcsak bete-
kinthet és belehallgathat 
abba, ami ott történik, ha-
nem maga is aktív részese, 
szereplője lehet egy-egy kép-
zőművészeti vagy zenei ese-
ménynek, illetve vetélkedő-
nek vagy táncprodukciónak.

A legkisebbek különféle 
népi játékokkal és néptán-
cokkal ismerkedhetnek, va-
lamint helyszíni rajzverse-
nyen is kipróbálhatják ma-

gukat. Itt hirdetik ki a Sze-
retlek, Érd! című rajzpályá-
zat eredményét is. Délután 3 
órától a művelődési ház ki-
sebb termeiben és az aula 
egy-egy „sarkában” művé-
szeti „műhelyek” nyílnak, 
ahol különféle foglalkozá-
sokba kapcsolódhatnak be 
az ideérkezők.

Az Irodalomkedvelők iz-
galmas és vicces feladatok-
kal várják a nebulókat. Lesz 
például versmondó flash-
mob, költemények illusztrá-
lása, híres idézetek és ver-
sek felismerése, szólások, 
közmondások magyarázása, 
összeillesztése és „renkaíró” 
verseny is.

Az Érdi Kamarazenekar 
hangszer- és dallamfelisme-
rő feladatokat talált ki a ze-
nekedvelő ifjúságnak, a 
Magtár Hag yományőrző 
Néptáncegyüttes vezetője 
pedig táncos programmal 
várja a gyermekeket.

Bóna Eszter, a Bonton 
tánctanára bemutatja, mi-
lyen a „mozdulatlan mozdu-
lat” és még sok egyéb tánc-
cal kapcsolatos játékot is 
megtanít a kíváncsi nebu-

lóknak és a szívesen játszó 
felnőtteknek is.

Este 6 órától egy nagysza-
bású, vidám gálaműsort lát-
hat majd a közönség, ame-
lyen a Kulturális mozaik 
szervezői, a hat Érdikum – 
Érdi Kamarazenekar, Szir-
mok Pedagógus Női Kar, a 
Bonton TSE, a Poly-Art, az 
IRKA, a Magtár Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes 
– tagjai lépnek színpadra. A 

produkciókat közös táncház 
követi, s ez zárja majd a Kul-
turális mozaikot.

Daróci Lajosné hozzátette: 
fontos, hogy programjaikkal 
minden korosztályt szeret-
nének megszólítani, így az 
óvódásoktól a nyugdíjas 
nagyszülőkig, mindenkit 
szeretettel várnak szeptem-
ber 4-én a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban!

 B. ÁBRAHÁM

A Magtár Hagyományőrző Táncegyüttes Kisharang csoportja is 
részt vesz a szeptember 4-ei Kulturális mozaikon

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

38
79

97

38
69

32
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Érdi-napok

MEGHÍVÓ
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

és a Diósdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat  szeretettel meghív 

minden érdeklődőt a

2016. augusztus 27-én, 
szombaton 17 órakor kezdődő

Roma Nemzetiségi 
Hagyományőrző 
Kulturális Napra!

Helyszín:  Napközis Tábor területe (Érd, Favágó u. 
93–105.)

Fellépők:  Abházi József, az Ando Drom együttes 
szólóénekese

 Szolnokról Makula Kincso és zenekara
 Nagyecsedi tánccsoport
 Ráckevei Roma tánciskola táncosai
 Lakodalmas Ernő
Vacsora:  hagyományos bográcsos roma pörkölt 

és bográcsos cigánykáposzta cigányke-
nyérrel, illetve fatál.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

A XX. század történelmi drá-
mái, nemzeti tragédiái, politikai 
ideológiái sorakoznak fel egy 
család négy generációjának 
történetein keresztül. A � lmben 
két idősík váltakozik: a gon-
dozásra szoruló, 92 éves, már 
demens Gardó Berta meséli el 
lányának tiszta pillanataiban a 
nagycsalád és költözéseik tör-
ténetét.

Berta Székelyhídon született, 
Trianon után Debrecenbe köl-
töztek, majd anyja halála után 
egyedül utazik Pestre. Mun-
kájával együtt kap egy városi 
családot is, akik remek érzékkel 
mennek szembe az aktuális 
politikai ideológiákkal, és akik 
az abnormális világban a rea-

litásérzék teljes hiányát tartják 
normálisnak.

Berta és férje, Lajos folyama-
tosan költöznek, mert életükbe 
minduntalan beleszól a politika. 
Békében és nyugalomban akar-
nak élni, mégis mindig történik 
valami, ami miatt félni és költözni 
kell. Berta kiváló érzékkel neszeli 
meg a veszélyt, néhány évente 
kimondja a visszatérő jelszót: „La-
jos, pakolunk!”, és belakják a fél 
országot Hatvantól Tatabányáig. 
Egyvalami állandó az életükben: 
egymáshoz tartozásukat nem 
tudja meglazítani a 27 költözés, 
nélkülözés, gyökértelenség.

Trianon, a Partium elcsatolá-
sa, zsidótörvények, a II. világhá-
ború, az 50-es évek kitelepíté-

sei, 1956 eseményei, amelyek 
megjelennek archív felvétele-
ken is, sőt, a visszaemlékezések 
során a szereplők ezen felvéte-
lek alakjaiként tűnnek fel.

Fekete Ibolya saját családja 
történeteit dolgozta fel úgy, 
hogy a történelmi tragédiákon 
és az időskori leépülésen is át-
világít a derű, irónia és humor. 
A főszereplő XX. század mellett 
parádés a szereposztás: Ónodi 
Eszter, Básti Juli (kettős sze-
repben), Gáspár Tibor, Danuta 
Sza� arska 100 évesen, és rá-
adás meglepetésként Szabó T. 
Anna költő.

Megtalálható a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár Zenei Könyvtá-
rában.

FILM

Any ám és más futóbolondok a családból
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Idé n, július végén, augusztus elején
Égh ajlatváltozás?

Szalajtós már az emléke-
zetem – de talán nem csak 
én vagyok így ezzel. Amikor 
váratlan időjárási jelenség 
következik be, gyakran hal-
lottam az elmúlt hetekben, 
hogy emberemlékezet óta 
nem volt ilyen. Mármint 
olyan sorozatos drasztikus 
változás, hogy hőség-hideg, 
kánikula-hűvösség, zuhogó 
esőt, záport váltó verőfé-
nyes napsütés követte egy-
mást.

Tényleg elég ritkán fordul 
elő erre mifelénk, a mérsé-
kelt szárazföldi (kontinentá-
lis) éghajlati övezetben mon-
szunjellegű záporeső. Ami-
kor már elviselhetetlennek 
éreztük a kánikulát, meg-
néztem a hőmérőt és higro-
szkópot: +34 fok volt ár-
nyékban és 84% a páratarta-
lom. Árnyékban. Másnap, 
ugyanott, ugyanabban a 
napszakban, 11 fokkal volt 
kevesebb. Harmadnap az 
újra 30 valahány fokos hő-
ség sokkal elviselhetőbbnek 
érezhető volt – pusztán 
azért, mert a levegő pára-

tartalma az előző érték fele 
volt csak.

Többen is mondták, úgy 
emlékeznek, hogy ilyen hő-
ingadozás emberemlékezet 
óta nem volt errefelé. Nem 
vitattam, de nem is igen hit-
tem el.

Azután eszembe jutott, 
hogy néhány éve rendszere-
sen reagáltam a környeze-
temre. Írásban. Szinte nap-
lót vezetve, de hetenként 
mindenképp. Visszakeres-
tem a néhány évvel ezelőtt 
(2008-ban) megjelent az Egy 
érdlakó feljegyzései címmel 
megjelent könyvemben, mi-
lyen idő járt mifelénk akko-
riban nyáron. Ezt találtam:

„Naponta láthatunk, 
hallhatunk elképesztő hí-
reket tájfunokról, tornádó-
ról, árvizekről vagy jégeső-
ről. Július közepe táján 
majdnem áprilisi időjárás 
viselte meg a betegeskedő-
ket és az öregeket. Egyik 
napról a másikra tízen fo-
kot csökkent, mondhatjuk, 
zuhant a hőmérséklet, 
hogy néhány nap múlva 
majd’ ugyanannyit ugorjon 
fölfelé. Gyakrabban járt er-

refelé, az utcánkban is a 
mentőautó.”

Csak tizennégy év telt el 
azóta – és lám, már senki 
nem emlékszik azokra a na-
pokra. Arra, amit akkor 
ugyanúgy, ugyanígy rendkí-
vülinek éreztünk.

Néha elgondolkodom, átok 
vagy áldás-e a felejtés? Haj-
lok arra, hogy a felhozott el-
lenpélda ellenére, némely 
esetben kifejezetten áldás.

Augusztusi hóesés
Csodálatos esemény. Nem 

is jut az ember eszébe a lehe-
tősége, talán csak azoknak, 
akik ismerik a katolikus li-
turgiát és jártak véletlenül 
éppen augusztus 5-én Ró-
mában, a Santa Maria 
Maggiore bazilikában. Ott 
az ünnepi misén aznap fehér 
virágszirmokat hullatnak a 
hívőkre a karzatról, annak 
emlékére, hogy a legenda 
szerint a templomot építtető 
gazdag patrícius és felesége 
a 4. században álmot látott. 
Az álomban a Szűzanya azt 
kérte, hogy az ő tiszteletére 
ott építsenek a szándékuk 
szerint templomot, ahol a 

hely másnapra, az augusz-
tusi hőség ellenére, hóval 
borított lesz.

Róma is a sosem látott vá-
rosaim sorába tartozik, ott 
ugyan csak gondolatban jár-
tam, de közelebb, Szeged-
Alsóvárosban igen. Az otta-
ni késő gótikus ferences 
templom egyívású rokona a 
nyírbátori minorita temp-
lomnak. Mindkettőt Mátyás 
király által kedvelt ferences 
műhely építette, az ezer-
négyszázas évek vége felé. 
Ez utóbbi műemléki helyre-
állítását szorgalmazva jár-
tam Szegeden, a rokon 
templom és a hozzá tartozó 
kolostor épületegyüttesét 
meglátogatva. Bátorban ak-
kor szinte már (még) a rend-
háznak csak a helye volt 
meg, de a rekonstrukcióját 
tervezték. Emlékezni ma 
már a szegedi beszélgeté-
sekre, részletekre nem em-
lékszem, csak arra, hogy 
akkor hallottam először az 
ott, általuk tisztelt Havi (Ha-
vas) Boldogasszony legen-
dáját. Azon a héten készül-
tek a búcsújára és a sokada-
lomra készülődés nyüzsgé-

se indokolttá tette az érdek-
lődésemet.

Kétszer jutott eszembe a 
nyári hóesés az elmúlt hó-
napban. Mindkétszer a Har-
mónia Vegyeskar kapcsán. 
Először, amikor a kórustag 
Edina (gyógyszerész dok-
tor) esküvőjén az ófalui 
templomban a karzatról 
meglepetésként sziromeső 
hullott az ifjú párra. A másik 
alkalom Tárnokon, ahol a fo-
gyatkozó kórus egyik oszlo-
pos tagjának, Ica temetése 
volt. Búcsúzásul, az érdi kó-
rusok az egykori (megszűnt, 
elfogyott) Minaret Férfikar 
szép hagyományának mint-
egy örököseként, az elhunyt 
társunk kedvenc dalával bú-
csúztunk tőle. Sajátos vélet-
len, hogy ez az ének, sóhaj 
volt Szűz Máriához, a Hava-
sok Királynéjához, hogy vé-
dően takarja be köpenyével 
eltávozott barátunkat.

Lehet, hogy a végső tisz-
tességet megadó több száz 
főnyi rokon, barát, ismerős 
közül senki nem értette az 
ének olasz szövegét – a lé-
nyeg, hogy a címzett megért-
hette. VOTIN JÓZSEF
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3 kiváló német minőségű laminált padló, megfizethető áron!

www.hubertparketta.hu

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

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

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

Az ön kódja:

HUB071ÉLA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

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

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

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

3.771 Ft/m2

3.501 Ft/m2

2.870 Ft/m2

3.890 Ft/m2

3.190 Ft/m2

4.190 Ft/m2

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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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.

PROGRAM
Érdi Napok
ÉNFESZT, Jazz Napok, Szüreti 
mulatság
Részletes program a 16. 
oldalon. Szeptember 3–11-ig

NYÁRI NYITVATARTÁS
Augusztus 1–21-ig rövidített 

nyitva tartás, hétfőtől 
péntekig, 8–18 óráig.

E LŐZETES
ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 2016
Nejem a neten

Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.
Az időpont- és műsorváltozás 
jogát fenntartjuk!

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszermunká-
ra elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító 
teljes árú jegy 1000 Ft, a 
kedvezményes jegy ára 500 
Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

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

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!

PROGRAM
Könyvtár az ÉNFESZT-en
Szeptember 3-án, szombaton 14 
órától a Fő téren a Gloriett 
mellett várjuk az érdeklődőket 
az évek óta hagyományos és új 
programokkal (ingyenes 
beiratkozás, könyvvásár, 
játékok gyerekeknek, stb.)
FELNŐTT KÖNYVTÁR
Gyermeknevelés
Könyvválogatás szülőknek és 
pedagógusoknak
A mohácsi csata 490. 
évfordulója
Lengyel és cseh csapatok a 
mohácsi csatában – a „Jagelló-
nemzetközösség” és a török 
veszély. Előadó dr. B. Szabó 
János történész.
Az Érdi LEMKE és a CSZVK 
közös rendezvénye.
Augusztus 31-én, szerdán 17 órakor
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig. 
Szerda: szünnap. Csütörtök-
péntek: 10-től 18 óráig. 
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig. 
Szerda: szünnap. Csütörtök-
péntek: 10-től 17 óráig. 
Szombat: 8-tól 13 óráig
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
Baky Péter és Dechant Antal 
kiállításmegnyitója
Augusztus 19-én, pénteken 18 órakor

Szeptember második hétvé-
géjén, 10-én és 11-én Mar-
tonvásáron ismét gyönyörű
környezetben, egyedülálló
technikai megoldással ké-
szült színpadon zajlanak a
programok.

Igényes környezetben minőségi
rendezvényt szervezni, értéket
közvetíteni mindig érdemes. Igaz
ez a Brunszvik-kastély mellett el-
terülő martonvásári főtérre és az
ott fellépő számtalan előadóra is.
Felsorolva őket: Bognár Szilvia,
Herczku Ági és a Banda, Cim-
baliband, Fricska Tánc, Berecz
András, Pál István „Szalonna”
és Bandája, Esszencia, Szabó
Balázs Bandája, „Páva” győztes
Bartina gyermektánccsoport, a
kisebbeknek bábelőadás, Hun-
garikum Udvar, Termelői Vásár,
na meg utcazene fesztivál… rá-
csodálkozhatunk, miként lehet-
séges ezt megvalósítani ezt egy
alig öt és fél ezres városkában, itt
a szomszédban. A felsorolásnak

még nincs vége, mert a Dankó
Rádió 11-én, vasárnap 12.30-kor
élőben jelentkezik majd „Martoni
ebédhez szól a népdal” műsorával
a főtéri színpadról.
Az igazán nagy durranás talán
még a fentieket is felülmúlja, hi-
szen Martonvásáron idén a Ma-
gyar Népdal Napjának vendégei
olyat láthatnak, amihez fogható
a térségben bizonyosan nem volt
még, de országos szinten is kuri-
ózumnak számít. Megmozdult a
megye, tucatnyi iskolából mint-
egy 300 gyermek énekel majd
egyszerre magyar népdalt a nagy-
színpadon.
Aki netán a www.magyarnepdal-
napja.hu oldalon találkozott már
a fellépők listájával, bizonyára ta-
lálkozott a Boban Marković Or-
kestarral is. Hogy kerül a csizma
az asztalra? – tenné fel a kérdést,
talán joggal. Ennek oka a kon-
cepció, amely mentén a népdalt,
népzenét, hagyományőrzést és
az igényes szórakozást közvetíti
a rendezvény a látogatók felé. A

Magyar Népdal Napja nem kizá-
rólag az autentikus magyar nép-
dal és népzene apostola, hanem
befogad minden olyan magas
minőségű előadást, amely abból
táplálkozik. Különösen igaz ez a
nulladik napra, vagyis a szombat-
ra, amelyen a magyar népdalból
táplálkozó világzenének is otthont
ad a Magyar Népdal Napjának
városa. Emellett vendégfellépőket
is szívesen lát. Idén a világ egyik
legjobb trombitásaként számon
tartott Boban Marković és zeneka-
ra bizonyítja, nem áll távol tőlük a
magyar népi ének, a magyar nép-
zene. A kilencvenes évek elejétől
zenélő 52 éves művész életében
először játszik nagyközönség előtt
magyar népzenét is!
Kit is vár tehát nagy-nagy sze-
retettel Martonvásár szeptember
10-én és 11-én?
Ahogy a Magyar Népdal Napja
projekt vezetője, Kunos Tamás, a
Csík Zenekar Kossuth-díjas brá-
csása fogalmaz: „Az apraját és a
nagyját!”

JEGYÁRAK (www.jeegy.hu):
KKéétnapos bérlet (ellőővételben):
felnőőttt:2500 Ft, ddiiák/nyugdíjas: 1200 Ft
Napi jeggyy (előővvételben):
felnőtt: 150000 Ft, diák/nyugdíjas: 800 F
Napi jegyy (a heelyszínen, szept. 8. 18 órától)
felnőtt: 1800 Ft, diák/nyugdíjas: 1100 Ft
A rendezvények látogatása
12 éves korig ingyenes!
INFORMÁCIÓK, HÍREK:
www.magyarnepdalnapja.hu
facebook.com/magyarnepdalnapja

Fotó:BácsiRóbertLászló

Az apraját és a nagyját!

BOBAN MARKOVIĆ MAGYAR NÉPDALT AD ELŐ
A Magyar Népdal Napján 300 diák énekel Martonvásáron
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AUGUSZTUS 22., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Monda és valóság határán 10/6. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
20:00  2016–2017. évi labdarúgó-bajnok-

ság
 Érdi VSE–Gyirmót FC Győr II.
21:45  Művésszé vált tanítványok hangver-

senye
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye
22:35 Szökés Soriborból
  amerikai ismeretterjesztő sorozat, 1987,  

5/2. rész
23:00 Globo Világjáró 34. rész
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

AUGUSZTUS 23., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét 

– jazz sorozat
 Jack Cannon Blues Band, 2012
21:00  Vámos Miklós beszélgetős műsora 

15. rész
 Marton László
22:00  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye
23:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

AUGUSZTUS 24., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00  A római birodalom bukása 
1. rész

  színes, amerikai � lmdráma, R: Anthony 
Mann, 1964 

 12 éven felülieknek!
21:30  Bibliai Szabadegyetem   90/6. rész
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

AUGUSZTUS 25., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 60. rész
20:00  Művésszé vált tanítványok hangver-

senye
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye
20:50  A 2015–2016. évi labdarúgó-mérkő-

zések ismétlése
  Érdi VSE–Csepel FC (2016.06.05-i 

mérkőzés)
22:30 Szökés Soriborból
  amerikai ismeretterjesztő sorozat, 1987,  

5/2. rész
22:55 Mozgás
 sportmagazin
23:25 Globo Világjáró 34. rész
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:10  Híradó

AUGUSZTUS 26., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 73. rész
20:00  A római birodalom bukása 2. rész
  színes, amerikai � lmdráma, R: Anthony 

Mann, 1964 
 12 éven felülieknek!
21:30 Sztárportré 60. rész
22:00  A 2015–2016. évi Női Kézilabda EHF 

Kupa-mérkőzések ismétlése

  Umag–Érd (2015.11.21-i mérkőzés)
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

AUGUSZTUS 27., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 35.rész
20:00  A római birodalom bukása 1. rész
  színes, amerikai � lmdráma, R: Anthony 

Mann, 1964 
 12 éven felülieknek!
21:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:00 Monda és valóság határán 10/6. rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:30 Bibliai Szabadegyetem   90/7. rész
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója

AUGUSZTUS 28., VASÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 60. rész
20:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Szökés Soriborból
  amerikai ismeretterjesztő sorozat, 1987,  

5/3. rész
21:00 A római birodalom bukása 2. rész
  színes, amerikai � lmdráma, R: Anthony 

Mann, 1964 
 12 éven felülieknek!
22:30 Monda és valóság határán 10/5. rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
23:00 Schindler, az élet listája
 amerikai dokumentum� lm, 1999
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.

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

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.
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
német-bármely szakos középiskolai tanár 

munkakör betöltésére.
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, motiváci-

ós 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.

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 tisztvise-
lők képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 
19. pont szerinti feladatok 
ellátása.
Ellátandó feladatok: épít-
mény- és telekadó ellenőrzé-
sével kapcsolatos feladatok 
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatások-
ra a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
az I. besorolási osztályban: 
felsőoktatásban szerzett gaz-

daságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi szakkép-
zettség, vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, in-
formatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelői szakképesítés,
felhasználói szintű MS O�  ce 
(irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• adóügyi igazgatási területen 

eltöltött gyakorlat
Elvárt kompetenciák: 
• rendszerezett problémameg-

oldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó 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 Adó-
csoport csoportvezető nyújt, a 
23/522-317-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14/934/17/2016., 
valamint a munkakör megne-
vezését: hatósági ügyintéző.

• személyesen: dr. Kertész Orso-
lya, Bartos Beatrix, Személyze-
ti Csoport, Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1.

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

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Jogosultsági feltételek
• Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó 

nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben:

• alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendel-

kezik,
• tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri,
• magatartása jó vagy példás,
• igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn 
kell állnia:
• a pályázó hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
• családba fogadott,
• átmeneti nevelésben részesülő,
• védelembe vett,
• ideiglenes hatállyal elhelyezett,
• utógondozói ellátásban részesülő.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:
• a pályázó tanulmányi eredménye,
• a pályázó családjában élő eltartottak száma,
• a család egy főre jutó jövedelme.

Családként kell � gyelembe venni a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekez-
désében foglalt közeli hozzátartozókat.
Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az 
ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott 
kötelező mellékletek csatolásával lehet. A pályázatot – a pályázó 
által aláírva – 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel 
kell tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”. Pályázati dokumen-
táció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, 
vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdeté-
sek rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat hon-
lapján történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítéléséről a Köznevelési és Művelődé-
si Bizottság dönt. A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási 
határidő leteltétől számított 45. munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési és Művelődési Bizottsága a határ-
időn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfe-
lelő pályázatot pedig érdemben elbírál. A döntés ellen jogorvoslat-
nak helye nincs, a döntésről a pályázókat a bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 5000 forint, maximum 
20 000 forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a ki� zetés módjának megváltoztatásá-
ra nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a 
ki� zetés a törvényes képviselő részére történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj to-
vábbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni 
kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlás-
ra nincs lehetőség. A tanulói jogviszony-igazolás hiánya esetén 
a második félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni. Ha az 
ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem 
veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. Ha a tanulmányi jogvi-
szony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell � zetni. Az Esélyteremtő Ösztöndíj meg-
szüntetéséről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíj-
ban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék� zetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.
 Köznevelési és Művelődési Bizottság
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályá-
zó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben:
• alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendel-

kezik,
• tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév-

ben kimagasló, de legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a 
Tehetséggondozó Ösztöndíjban legkorábban az ötödik évfolyamtól 
lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott 
kötelező mellékletek csatolásával lehet. A pályázatot – a pályázó 
által aláírva – 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon 
fel kell tüntetni: „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”. Pályázati 
dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, 
álláshirdetések rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat hon-
lapján történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítéléséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt. A pályázatok elbírálásának határideje a 
benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap. Az elbírálás 
során a Köznevelési és Művelődési Bizottság a határidőn túl benyúj-
tott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot 
pedig érdemben elbírál. A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt: 
• a pályázó tanulmányi eredménye,
• a pályázó családjában élő eltartottak száma,
• a család egy főre jutó jövedelme.

Családként kell � gyelembe venni a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekez-
désében foglalt közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl � gyelem-
be veheti a műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat 
a bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 5000 forint, maximum 
20 000 forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a ki� zetés módjának megváltoztatásá-
ra nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a 
ki� zetés a törvényes képviselő részére történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj to-
vábbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni 
kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlás-
ra nincs lehetőség. A tanulói jogviszony-igazolás hiánya esetén 
a második félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni. Ha az 
ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem 
veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. Ha a tanulmányi jogvi-
szony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell � zetni. A Tehetséggondozó Ösztöndíj meg-
szüntetéséről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíj-
ban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék� zetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.
 Köznevelési és Művelődési Bizottság

Az Érdi Szivárvány Óvoda, 2030 Érd, Hegesztő utca 2–8. 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős – heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016.09.01-től 
2021.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye: az Érdi 
Szivárvány Óvoda Meseház 
Tagóvodája – 2030 Érd, Gyula 
utca 33–37.
A munkakörhöz tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: tagóvoda-
vezetés.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. Törvény rendelkezései az 
irányadóak.
Pályázati feltételek:

• főiskola, közoktatás-vezető 
szakirány,

• minimum 5 év – legalább 5 év 
feletti   szakmai tapasztalat,

• legalább 1–3 év vezetői 
tapasztalat,

• felhasználói szintű MS Offi  ce 
(irodai alkalmazások),

• felhasználói szintű internetes 
alkalmazások,

• vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,

• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű, precíz, pontos 

munkavégzés;
• kiváló szintű szakmai tudás;
• kiváló szintű innovatív, kezde-

ményező képesség;
• kiváló szintű kommunikációs 

készség.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások

• érvényes erkölcsi 
bizonyítvány,

• végzett séget igazoló okirat 
másolata,

• fényképes szakmai önéletrajz,
• vezetői pályázat.
A munkakör betöltésének 
időpontja: 2016. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 25.
A pályázat benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak az 

Érdi Szivárvány Óvoda címére 
(2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.) 
megküldésével. A borítékon 
fel kell tüntetni: „tagóvoda-
vezető”;

• elektronikus úton: 
szivarvany@erd.hu e-mail 
címre.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 26.

Az Érdi Szivárvány Óvoda, 2030 Érd, Hegesztő utca 2–8. 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős – heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 5 fő.
A munkavégzés helye: az Érdi 
Szivárvány Óvoda és Tagóvodái 
(Kisfenyves Tagóvoda – 2030 
Érd, Erkel u. 4; Meseház Tag-
óvoda – 2030 Érd, Gyula utca 
33-37.; Napsugár Tagóvoda 
– 2030 Érd, Tárnoki út 58–62.; 
Tusculanum Tagóvoda – 2030 
Érd, László tér 1.)
A munkakörhöz tartozó 
lényeges feladatok: 
óvodapedagógusi feladatok 
ellátása: a 3–7 éves korú 
gyerekek nevelése, fejlesztése 
nagyfokú gyerekszeretettel. 
Együttműködő, pedagógiai 

kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, 

felsőfokú iskolai végzettség,
• felhasználói szintű MS O�  ce 

(irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: fejlesztő pedagó-
gusi, illetve közoktatás-vezetői 
szakvizsga.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások
• érvényes erkölcsi 

bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okirat 

másolata,
• fényképes szakmai önéletrajz,

• a munkakör betöltése, a beso-
rolás szempontjából � gyelem-
be vehető továbbképzéseket, 
egyéb végzettségeket igazoló 
okiratok másolata.

A munkakör betöltésének 
időpontja: 2016. augusztus 29.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 25.
A pályázat benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak 

az Érdi Szivárvány Óvoda 
címére (2030 Érd, Hegesztő 
utca 2–8.) megküldésével. 
A borítékon fel kell tüntetni: 
„óvodapedagógus”;

• személyesen Simonics Gabri-
ella intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: intézményve-
zető döntése alapján
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. augusztus 26.
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Pozitív eredményt hozott a szociális szolgáltatások átszervezése

A h atékonyság alapja a jó együttműködés
Átalakulás, megújulás, költözés – ez a három 
fogalom jellemezte leginkább az év első felében 
az Érdi Szociális Gondozó Központ intézményeit. 
Kérésünkre Récsei Krisztina, a központ vezetője 
összefoglalta az ágazatot érintő változásokat, s 
az eddig szerzett tapasztalatokról és tervekről is 
beszélt lapunknak.

A feladataihoz igazodva, az 
év első felében mind szakmai-
lag, mind infrastruktúra 
szempontjából számos terüle-
ten megújult az Érdi Szociális 
Gondozó Központ. Egyik je-
lentős változás a törvényi elő-
írásoknak megfelelő, Család 
és Gyermekjóléti Központ ki-
alakítása volt. Ehhez kapcso-
lódóan a fenntartó, az érdi 
önkormányzat egy minden 
igényt kielégítő, impozáns 
épületbe költöztette ezt az új, 
járási feladatokat is ellátó in-
tézményt. Hét település tarto-
zik hozzá, így kialakították 
részükre a megfelelő jelző-
rendszert, a szolgálatok mun-
katársai pedig minden hónap-
ban összeülnek. Kiváló mun-
kakapcsolatot sikerült kiala-
kítaniuk, így egy jól együtt-
működő, közösen gondolkodó 
csapat jött létre, amelynek 
hatékony működését a kor-
mányhivatali ellenőrzés is 
alátámasztotta – fejtette ki 
Récsei Krisztina, hozzátéve: 
roppant büszke a kollégáira, 
mert a költözések, átalakulá-
sok és zökkenők dacára is 
nagyszerűen helytálltak és 
áldozatos munkával építették 
fel ezt a hatékony egységet.

Érden teljes mértékben si-
került megvalósítani azt a cél-
kitűzést, hogy a családsegítés 

és a gyermekjólét egyesülve, 
egymást segítve működjön. 
Közösen határozzák meg a fel-
adatokat és a munkát is együtt 
végzik el. Az átalakulást köve-
tően pedig jól átláthatóan, 
eredményesen teljesítik fel-
adataikat. E folyamat része-
ként a szenvedélybetegek ala-
csony küszöbű ellátása és a 
Családsegítő Szolgálat helyet, 
illetve épületet cserélt. Emiatt 
előfordultak ugyan döccenők 
mind a munkatársak, mind az 
ügyfelek részéről, de sikerült 
ezeket rugalmasan kezelni. A 
lakosok hamar megszokták a 
változásokat, a kollégák pedig 
nemcsak az elirányításban, 
hanem időpont-egyeztetésben, 
az épületek megközelítésében 
is segítettek a klienseknek.

Megszűnt 
a nappali ellátás

A költözés és a helycseré-
ken kívül változás történt a 
szenvedélybetegeket érintő 
szolgáltatásban is. Az ala-
csonyküszöbű ellátás mellett 
korábban nappali ellátást is 
biztosítottak számukra, de ezt 
április elsejétől megszüntet-
ték. Ennek oka, hogy tapasz-
talataik szerint a két szolgál-
tatás nem fért meg egymással. 

Probléma volt még, hogy a 
nappali ellátás keveredett az 
utcai szociális munkával, így 
szakmailag összemosódott a 
két különálló szolgáltatás. Ez 
a klienseknek sem volt jó, 
mert igazából nem tudtak mi-
hez igazodni, így az intéz-
mény felmondta a szenvedély-
betegek nappali ellátását. 
Maradt viszont az alacsony-
küszöbű ellátás, amit a jövő-
ben új alapokra helyezve, bő-
víteni is szándékoznak. Annál 
is inkább, mert ez a szolgálat 
időközben két rendkívül ta-
pasztalt munkatárssal gyara-
podott, akik több mint tíz éve 
dolgoznak már ezen a terüle-
ten, így hatékony segítséget 
tudnak nyújtani az Emma ut-
cába érkező rászorulóknak. A 
szolgáltatást akár anonim 
módon és térítésmentesen ve-
hetik igénybe a szenvedélybe-
tegek, tűcsereprogram is mű-
ködik. Itt nem követelmény az 
absztinencia, de aki szeretne 
kikerülni a függőségből, saját 
kérésére felkészítik a rehabi-
litációs folyamatokra.

Egyházi és civil 
együttműködés

A közelmúltban befejeződött 
a Topoly utcai Idősek Otthona 
felújítása is, amelyhez az ön-
kormányzat pályázat útján 
nyert forrást. Két sürgős fel-
adatot sikerült itt megoldani: 
egyrészt az épület szerkezeti 
javítását, másrészt funkcioná-
lis és gyakorlati szempontok 
alapján, a bentlakásos otthon 
belső tereit is átépítették. 
Récsei Krisztina hangsúlyoz-
ta: a felsoroltakból jól látszik, 
hogy a városvezetés fontosnak 

tartja a szociális szféra fejlesz-
tését, folyamatosan törekszik 
a megfelelő működési feltéte-
lek megteremtésére, javításá-
ra. Mindez nemcsak a dolgo-
zók számára fontos, hanem a 
lakosoknak is ad egy bizton-
ságérzetet, hogy van hová for-
dulni, ha segítségre szorulnak.

Az intézményvezető kiemel-
te: Meggyőződése, hogy az 
Érdi Szociális Gondozó Köz-
pontnak óriási előnyt jelent az 
integrált működés. Ez ugyanis 
azt eredményezi, hogy bárki, 
bármilyen problémával felke-
resheti a szolgálatokat, akkor 
sem marad ellátás nélkül, ha 
épp nem a megfelelő helyre ko-
pogott be, mert a kollégák tud-
ják, hová, kihez kell irányíta-
ni, hogy biztosan megkapja a 
szükséges segítséget. Récsei 
Krisztina hangsúlyozta: na-
gyon elégedett a gondozóköz-
pont intézményeinek, illetve 
az ott dolgozók teljesítményé-
vel. Rendkívül jól működik a 
jelző- és kapcsolatrendszer, 
ami által mindig sikerült elér-
ni a hatékony szolgáltatást. Az 
intézmény munkatársai isme-
rik egymást, tudják, kinek mi 
a szakterülete, és folyamatos 
kapcsolatban állnak egymás-
sal, s a konkrét ügyekben is 
keresik a legjobb megoldást.

Nagyon fontos még – tette 
hozzá az intézményvezető  –, 
hogy valamennyi intézmény 
és szolgáltatás nyitott a külső 
segítségekre is. Együttmű-
ködnek, jó a kapcsolatuk a ci-
vil szervezetekkel és az egy-
házakkal. Ennek köszönhető 
például, hogy idén ősszel im-
már a harmadik évadot kez-
dik az egyházi szervezetekkel 

közösen szervezett utcai me-
legétel-osztással.

Hangsúlyosabb 
i� úsági program

A tervekre térve Récsei 
Krisztina elmondta, a jövőben 
kiemelt figyelmet fordítanak 
az ifjúságvédelemre. A közel-
múltban lezárult egy felmérés, 
amelynek eredményei alapján 
elkészül az a program, amely 
a helyi drogstratégia alapjait 
is képezi, s kidolgoznak egy 
konkrét cselekvési tervet. Fo-
lyamatban van egy megfelelő 
szakmai csoport létrehozása 
is, amely a leginkább lesza-
kadt fiatalokat segíti, integrá-
lásukat tűzi a zászlajára. Fon-
tos, hogy ez a feladat széle-
sebb társadalmi nyilvánossá-
got nyerjen, mert a megoldá-
sában mindenkinek van teen-
dője. Nem kétséges, hogy az itt 
felnövekvő fiataloknak kell 
majd egyszer helytállniuk eb-
ben a városban, ezért fontos, 
hogy ne csak fizikailag, ha-
nem mentálisan is egészsége-
sek maradjanak. Ahhoz vi-
szont, hogy valóban sajátjuk-
nak érezzék Érdet és az itteni 
közösséget, nekik is teendő-
jük van! Ezzel együtt pedig 
tudniuk kell azt is, hová for-
dulhatnak, ha bajba kerülnek. 
Meg kell ismerniük azokat az 
intézményeket, szerveket, 
amelyeket bármikor megke-
reshetnek a problémáikkal. E 
felvetéshez kapcsolódó konk-
rét ifjúságvédelmi program 
kidolgozása a közeljövő egyik 
fontos feladata lesz – tudtuk 
meg a Szociális Gondozó Köz-
pont vezetőjétől. 

 BÁLINT EDIT
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Fut nak és kerekeznek az érdi Mikiért
Második őssejtkezelésére vár Katona Miklós, 
aki egy ritka genetikai betegségben, ataxia 
teleangiectasiában, illetve kisagyi sorvadásban 
szenved. 

A kromoszóma-elválto-
zással járó megbetegedés 
következtében a tízéves Miki 
állapota évekig csak rom-
lott: egyre nehezebben moz-
gott és beszélt. Az orvosok 
azt mondták a szülőknek, 
nyugodjanak bele a megvál-
toztathatatlanba: az e beteg-
ségben szenvedő gyerekek 
csupán a fiatal felnőttkort 
érik meg. Ám a Czeizel End-
re genetikus által ajánlott 
őssejtkezelés, amit több 
mint egy éve végeztek egy 
ausztriai klinikán, segített: 
Miki állapota nem romlott 
tovább, sőt, az orvosok a ja-
vulást is kilátásba helyezték 
– ennek feltétele azonban 
egy második őssejtkezelés. 

A 12 ezer eurós beavatko-
zást a család – amely az első 
kezelést is csak rokonok, il-
letve kölcsön segítségével 
tudta fedezni – nem tudja ki-
fizetni. Próbálkoztak jóté-
konysági és kupakgyűjtő 
akciókkal, az így befolyt ösz-
szegekből azonban csak a 
szükséges összeg töredéke 
gyűlt össze. 

Ekkor Miki egyik tanára, 
Nádudvari Péter jött a kis-
fiú segítségére. A Kozmutza 
Flóra Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intéz-
mény tanára, aki több jóté-
kony cél érdekében futott, il-
letve sportolt az elmúlt évek-
ben, felajánlotta, hogy Miki 
gyógyulásáért lefut 170 kilo-

métert. Egy-egy kilométert 
2000 forintért fogadhattak 
örökbe a segíteni szándéko-
zók, és mivel hamarosan 
minden méter elkelt, a távot 
250 kilométerre emelte, és 
hozzáfogott az elvállaltak 
teljesítéséhez is: 55 kilomé-
tert már lefutott az ígértből, 
a többire pedig az őszi verse-
nyeken kerül majd sor.

Augusztus 12-ig már 214 
kilométert fogadtak örökbe a 
támogatók, azaz 414 ezer fo-
rintnyi adomány gyűlt össze 
Mikinek. A cél az, hogy szep-
tember 3-ig, a BalatonTrailig 
összejöjjön a maradék pár 
tucat kilométer is. Aki sze-
retné ebben támogatni Nád-
udvari Pétert, illetve Mikit és 
családját, a kisfiú édesanyjá-
nak bankszámlaszámán ke-
resztül megteheti. Bővebb 
információkat a kezdemé-
nyezés Facebook-profilján 
találnak az érdeklődők.

Nádudvari Péter kezde-
ményezéséhez egyébként 
mások is csatlakoztak: töb-
bek közt Nagy Réka Emese 
gyöngyösi riporter, aki 59 
kilométert szeretne kerék-
pározni Mikiért – a kilomé-
terek örökbefogadása itt is 
nagyon jól halad, de még 
várnak támogatókat (rész-
letek a Karitatív kerekezés 
Facebook-oldalon).

 ÁDÁM KATALIN

Gár donyi: megújulás kívül-belül
Több millió forintos felújítások zajlanak az érdi Gár-
donyi iskolában: újrarakják a térköveket, javítják a 
beázásokat, szigetelnek. Az intézményben nemcsak 
az új iskolaévre, hanem az országos tanévnyitóra is 
készülnek.

Több kisebb munkálatot vé-
geznek el augusztusban az 
ÉKFI munkatársai az Érdi Gár-
donyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium kertjében, illetve 
épületében. A hat éve újjáépített 
intézményben egyrészt a sok 
csapadék okozott károkat, más-
részt olyan kisebb hibák jöttek 
elő, amelyeket érdemes még 
most megjavítani – mondta el 
kérdésünkre Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató. 

Az épületben átvizsgálják a já-
rólapokat, és rögzítik azokat, 
amelyek meglazultak. Kívül az 
esőzések okozta kezdődő felázá-
sokat javítják, a térköveket újra-
rakják, falak melletti járdarésze-
ket javítják, a minél jobb vízelve-
zetés érdekében. Ezt követően 
kerül sor a tornaterem kifestésé-
re, amely még a tavaly nyári eső-
zések után ázott be. A külső mun-
kálatokat – mintegy négymillió 
forint értékben – az önkormány-

zat finanszírozza és az ÉKFI vég-
zi, míg a belső, mintegy egymilli-
ós felújítást (tornaterem festése, 
járólapok javítása, cseréje) a 
KLIK fizeti. Az osztálytermeket, 
aulát szerencsére nem kell kifes-
teni: ez a nyári szünet elején, tár-
sadalmi munka keretében már 
megtörtént; akkor szülők, taná-
rok és diákok együtt munkálkod-
tak a belső tér szebbé tételén. 

– Iskolánkban kerül sor az or-
szágos tanévnyitóra, augusztus 
30-án. Addigra elkészülnek a 
javítási munkák, és az iskola 
rendben várja mind a vendége-
ket, mind az új tanévet – tette 
hozzá Pintérné Bernyó Piroska, 
hangsúlyozva: nagy megtisztel-
tetés és nagy öröm, hogy intéz-
ményükben tartják idén a nem-
zeti tanévnyitót, amelyen Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, valamint T. Mészá-
ros András polgármester is be-
szédet mond.

 ÁDÁM KATALIN

Bál    az Alsó utcában
Sorrendben a tizennegyedik Alsó utcaiak bál-

ra kerül sor augusztus 27-én, amire nemcsak az 
itteni, hanem a távolabbi lakosokat is várják.

Ahogy csaknem másfél évtizede mindig, a hó-
nap utolsó szombatján újra felépítik az utcában 
a színpadot, felállítják a sátrakat és már kora 
reggel hozzálátnak a hatalmas üstökben főzött 
ételek elkészítéséhez. Idén is rengeteg érdeklő-
dőt várnak az Alsó utca és környéke báljára. 
Antunovits Antal (Fidesz–KDNP) önkormány-
zati képviselő, aki nemcsak ötletgazdája, de év-
ről évre egyik fő szervezője is ennek a program-
nak, lapunknak elmondta: nagy megtiszteltetés 
számukra, hogy igazi városi rendezvénnyé vált 
ez a program. Minden évben arra törekszenek, 
hogy a színpadi produkciók is változatosak és 
látványosak legyenek. A közönség kíváncsian 
várja az Érden élő nemzetiségek szereplését, de 
a messzebbről érkező vendégek bemutatkozását 
is szeretettel fogadja. Idén is számíthatnak az 
érdi Igraj Kolo és a Magtár, valamint az ercsi 
Zorica néptáncegyüttesek fellépésére, valamint 
a Rosen brücke kórus is énekel és a modern tán-
cok legfrissebb koreográfiáit is megcsodálhat-
ják majd. S amíg a felnőttek tekintete a színpad-
ra szegeződik, a legkisebbek az ugráló várban 
játszhatnak vagy egy-egy arcfestés által egy kis 
időre akár rajzfilmhősökké is válhatnak! A szer-
vezők a bőséges vendéglátásról is gondoskod-
nak. Szinte elmaradhatatlan az Érd és Környé-
ke Horgászegyesület által főzött halászlé, 
amelyhez dr. Kovács Ferenc biztosítja a halat, 
de mellette még paprikás krumplival és lecsóval 
is megkínálják a résztvevőket. Antunovits Antal 
hangsúlyozta: az Alsó utcaiak bálját a helyi ön-
kormányzat és az Érdi Horvát Önkormányzat is 
támogatja, de az önkéntes segítőknek is sokat 
köszönhetnek, nélkülük ugyanis nem sokra 
mennének. Ahogyan a korábbi években, idén is 
több száz vendéget várnak az augusztus 27-én, 
délután 3 órakor kezdődő rendezvényre, ame-
lyen a Tranzit zenekar húzza majd – ha kell, haj-
nalig – a talpalávaló muzsikát.   BE 

Aki szeretné támogatni Miki keze-
lését, az örökbefogadott kilométe-
rek árát a következő számlaszámra 
utalja: 

Saly Krisztina, 
Rai� eisen Bank, 

12020304-01287040-00100001 
(közlemény: „250 km futás Miki-
ért”, vagy „59 km két keréken Miki-
ért”, attól függően, hogy a lefutott 
vagy a kerékpárral megtett kilomé-
tereket fogadja örökbe)

Miki és családja

Nemcsak az iskola megszépü-
lésének és az országos tanév-
nyitónak örülhetnek a Gárdo-
nyiban, hanem annak is, hogy 
engedélyt kaptak egy közép-
fokú sportosztály indítására, 
persze nem a most kezdődő, 
hanem a 2017/18-as tanévtől. 
Az új osztály szervezése most 
kezdődik; az intézmény az 
érdi sportszakosztályokkal is 
felveszi a kapcsolatot. Bő-
vebb tájékoztatást a későbbi-
ek során lapunkban is olvas-
hatnak majd az érdeklődők.

A tanévnyitóra elkészülnek a munkával
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Hag yományteremtő jelleggel belecsapnak a lecsóba
Több mint kétszázan érdeklődnek az I. Érdi 
Nyugdíjas Lecsófesztivál iránt, amelyet tizenkét 
csapat részvételével rendez meg az Érdi Idősügyi 
Tanács a Favágó utcai táborban.

A nagymama főztje a leg-
jobb a világon. Milyen lehet 
akkor az a rendezvény, 
ahol egyszerre tizenkét 
csapat nag ymamái és 
nagypapái főznek? Minden 
bizonnyal különleges – 
csak az a kár, hogy a fiata-
labb generáció csupán ott-
honról drukkolhat, hiszen 
az I. Érdi Nyugdíjas Lecsó-
fesztivál kifejezetten a 
szépkorúaknak szól, őket 

várják az augusztus 25-ei 
rendezvényre. 

A fesztivál iránt nagy az 
érdeklődés: tizenkét csapat 
nevezett, köztük nyugdíjas-
klubok, idősotthonok, baráti 
társaságok és az idősek 
klubja – tudtuk meg Vargáné 
Dunai Mónikától, az idős-
ügyi tanács titkárától, aki 
elmondta azt is: olyanok je-
lentkezését is várták, akik 
főzni ugyan nem szerettek 

volna, de a többiekkel együtt 
szórakozni vagy valamelyik 
csapatnak drukkolni annál 
inkább. Az augusztus 15-ei 
határidőig több mint kétszáz 
résztvevőt regisztráltak.

– A regisztrációra azért 
volt szükség, mert a jelentke-
zők ingyen buszjáratot is 
igénybe vehetnek, amely Érd 
központjától a táborig, illet-
ve onnan vissza szállítja a 
résztvevőket. A két busz 9 
órakor indul a tábor irányá-
ba, visszafelé pedig 15 és 
15.30 órakor. A megállók a 
következők: buszpályaud-
var, Széchenyi tér, Gellért 
utca, Vincellér utca, Bem tér, 
Favágó utcai tábor. Termé-
szetesen minden nyugdíjast 
szívesen látunk, akkor is, ha 
nem regisztrált, de buszt 
csak az előzetes jelentkezé-
sek függvényében tudunk 
biztosítani – tette hozzá a 
rendezvény szervezője, aki-
től megtudtuk azt is: azok 
sem maradnak éhen, akik 
esetleg nem kedvelik a le-
csót, hiszen a helyszínre 
büfé is kitelepül.

A lecsóra visszatérve, a fő-
zés főbb alapanyagait (pap-
rika, paradicsom, hagyma, 
kenyér), illetve a tányérokat, 

kanalakat és villákat az 
idősügyi tanács biztosítja, a 
többi szükséges kelléket, va-
lamint a húsfélét, ízesítőket 
a csapatok hozzák maguk-
kal – így aztán garantált, 
hogy minden bográcsban, 
kondérban más és más ízű 
lecsó rotyog majd.

Az idősügyi tanácsnak 
nem ez az első, illetve utolsó 

idei rendezvénye: tavasszal 
ki mit tudot szerveztek, ok-
tóberben ünneplik az idősek 
világnapját, télen kará-
csonyváró ünnepséget tar-
tanak majd. 

– Folyamatosan fut egy 
novellaíró pályázatunk, va-

lamint az Idősek akadémiá-
ja, amely egész éven át tartó 
programsorozatból áll – zár-
ta szavait Dunai Mónika.

Az időseknek szóló ren-
dezvényekre egy olyan vá-
rosban, ahol mintegy tizen-
háromezer nyugdíjas él, na-
gyon nagy szükség van. Mint 
Simó Károly, az Érdi Idős-
ügyi Tanács elnöke lapunk-

nak hangsúlyozta, ennek a 
korosztálynak is szüksége 
van olyan közösségi esemé-
nyekre, amelyeken egymás-
sal találkozhatnak, ismer-
kedhetnek, játékos verse-
nyeken vehetnek részt. 

 Á. K.

Póz  olj, fotózz, segíts még két hétig!
Végéhez közeledik a Pózolj, fotózz, segíts! elneve-
zésű fotópályázat. Az Érdi I� úsági Önkormányzat 
által kezdeményezett akció célja a Sirius Állat-
menhely és az Érdi Civil Állatvédők támogatása: 
minden beküldött kép után egy-egy kiló mi-
nőségi tápot kap a két szervezet. Még van idő 
fotózkodni, a pályázat szeptember 2-án zárul.

Eddig körülbelül ötven 
csapat – barátok, osztálytár-
sak, kisgyermekes családok 
– küldte be a Batthyány Fü-
löp főtéri szobra előtt készí-
tett fotóját, rajta az ÉN 
FESZT logójával. A képeket 

folyamatosan feltöltik az 
Érdi Napok Facebook-
profiljára, ahol mindenki 
megtekintheti azokat.

– Akciónkhoz csatlakozott 
a Vizsla Túra csapata is; tag-
jaik közt sok az érdi és kör-

nyékbeli lakos, így várhatóan 
még több fotó készül a pályá-
zat finisében. A képeket 
szeptember 2-ig várjuk az 
enfeszt@gmail.com e-mail-
címre – mondta lapunknak 
Wolf Katalin, a pályázatot 
lebonyolító Szepes Gyula Mű-
velődési Központ igazgatója. 

Nemcsak a fotókat fogad-
ják szívesen, hanem a  kör-
nyékbeli állatvédő szerveze-
tek jelentkezését is, szá-
mukra ugyanis standot biz-
tosít a művelődési központ a 
szeptember 3-ai Érdi Napok 
Fesztiválon, hogy bemutat-
kozhassanak a nagyközön-
ség előtt. Már vannak jelent-
kezők, de további érdeklődő-
ket is szívesen fogadnak – 
tette hozzá Wolf Katalin, 
emlékeztetve arra: ezt a le-
hetőséget korábban is bizto-
sították a hasonló rendezvé-
nyeken.

A Pózolj, fotózz, segíts! Fo-
tópályázatról bővebb infor-
mációt a művelődési központ 
honlapján, az Érdi Napok 
Facebook-profilján, vala-
mint az Érdmost weboldalon 
kaphatnak az érdeklődők.

 Á. K.A diákok is előszeretettel pózoltak 

Az akcióhoz csatlakozott a Vizsla Túra csapata is

Vicces képek is készültek 

Tavasszal gálaműsort szerveztek a helyi nyugdíjasok részére

A nyersanyagot (paprika, paradicsom, hagyma, kenyér), tüzelőt az 
Idősügyi Tanács biztosítja
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Labdarúgás

A j  obb helyzetkihasználás döntött
Az elmúlt szezonban még 

az NB II-ben szereplő FC 
Ajka otthonában lépett pá-
lyára az Érdi VSE labdarú-
gócsapata. A feljutásra is 
esélyes hazaiaknál jelentős 
változások álltak be a játé-
koskeretet illetően, hisz a 
kezdőcsapatban hét új iga-
zolás kapott lehetőséget. 

Az esti villanyfényes ta-
lálkozón közepes iramban 
kezdődött a mérkőzés. Né-
hány perces tapogatózó já-
ték után az Érd került eny-
he mezőnyfölénybe, de gól-
helyzetig nem tudtak a ven-
dégek eljutni. Az első emlí-
tésre méltó esemény a félidő 
közepén fordult elő. Hazai 

szöglet után Kertész bra-
vúrral mentett, majd Csiz-
madia a gólvonalról vágta 
ki a labdát. Néhány perccel 
később az ajkai csapat a ve-
zetést is megszerezte. 
Hanzl 25 méterről váratla-
nul lövésre szánta el magát. 
A jól eltalált labdája a kapu-
fa mellett csapódott a háló-
ba (1–0). A gól után enyhe 
fölénybe kerültek a hazai-
ak, több veszélyes lehetősé-
get dolgoztak ki a kissé 
kapkodó, így pontatlanul 
játszó vendégek ellen. Az 
első félidő utolsó perceiben 
sikerült az Érdnek egalizál-
ni az eredményt. Kelemen 
vezette a labdát a tizenha-

tos vonalánál, majd senki-
től sem zavartatva ballal a 
kapufa tövéhez, a hálóba 
lőtte azt (1–1).

A második félidőt Balá-
zsovics lövése vezette be, de 
a hazai hálóőr szögletre 
mentett. Továbbra is ki-
egyenlített játék folyt a pá-
lyán, de az iram, s így a szín-
vonal is már jobb volt az első 
félidőben látottaknál. A ven-
dégek főleg kontrákra építet-
tek. Negyedóra után az Ajka 
lendülete alábbhag yott, 
amelyet az érdiek gyorsan ki 
is használtak. Egy hazaadás 
után Korozmán megzavarta 
a kapust, aki Kelemenhez 
továbbította a labdát. Az érdi 

támadó gyorsan visszaját-
szotta a játékszert Koroz-
mán elé, aki a bal sarokba 
lőtte a labdát (1–2). Egy perc-
cel később újra az ajkai ka-
puban pihent a labda. Kele-
men lövését a hazai hálóőr 
csak kitenyerelni tudta. A 
labdára Tárkányi csapott le 
és félfordulattal lőtt a kapu-
ba (1–3). A gyors érdi gólok 
után nagyobb sebességre 
kapcsoltak a hazaiak és így 
nagy nyomás nehezedett az 
érdi védelemre. A szervezet-
ten és jól is játszó vendégek-
kel szemben az ajkai csapat 
nem találta az ellenszert.

  Az NB III Nyugati csoport-
jának harmadik fordulójá-
ban augusztus 21-én, 17.30-
tól az Érdi VSE a Gyirmót FC 
Győr második csapatát fo-
gadja.

 HARMAT JENŐ

Végre kézilabda!

Kup agyőzelemmel zárt az ÉRD
Már annak is sokan örül-

nek, ha a nyári időszakban 
minimális kézilabdához jut-
nak, ám aki kilátogatott a 
VI. „Nyitnikék” Ipartestület 
Kupára, az most legalább 
annyira feltöltődhetett a ki-
váló meccsekkel, hogy még a 
szeptember 17-ei szezonkez-
detig biztosan kihúzza.

A négycsapatos, háromna-
pos VI. „Nyitnikék” Ipartes-
tület Kupa mind a hat mérkő-
zése sok izgalmat hozott. 
Mivel felkészülési időszak-
ban vannak a csapatok, így 
elvileg ez a torna is csak fel-
készülés volt, ám a gyakor-
latban mintha hat bajnokit 
láttunk volna a szezon köze-
pén.

Az ÉRD csapatából Szabó 
Edinának nélkülöznie kel-
lett a magyar női kézilabda-
válogatott hévízi edzőtábo-
rába meghívott Janurik 
Kin gát, Klivinyi Kingát és 
Kisfaludy Anettet, továbbá 
a Montenegróval a riói olim-
pián részt vevő, igaz, a cso-
portkörben búcsúzó Andjela 
Bulatovicsot is.

A nyitómeccsen az Alba 
Fehérvár KC és az MTK Bu-
dapest mérte össze erejét, 
ahol mindkét gárda többször 
is vezetett, majd egy utolsó 
másodpercben szerzett gól-
lal a Fejér megyeiektől a 
francia Claudine Mendy ön-
feláldozóan szerezte meg a 
győztes gólt (31–30).

A várva várt érdi nyitá-
nyon Szabó Edina együttese 
a nyáron megerősödött Bu-
daörs ellen lépett pályára. 

Az első húsz percben 
Mariama Signaté, Katari-
na Krpezs-Slezák, illetve 
Mireya González összesen 
kilencszer vették be a szom-
szédvári gárda kapuját, vi-
szont Mihály Attila csapa-
tában a nyáron érkező Hor-
nyák Ágnes, illetve a koráb-
bi érdi irányító, Pálos-
Bognár Barbara is alapo-
san bekezdett, s így a szü-
netre ötgólos budaörsi veze-
téssel vonultak a felek. Noha 
Szabó Edina csak tizenkét 
játékosát küldte pályára, 
sem ezen, sem a további két 
mérkőzésen nem látszott az 
érdieken egy pillanatnyi fá-
radtság sem. A meccs utolsó 
percére Barján Bianka gól-
jával fordított az ÉRD, Zsig-
mond Vivien egyenlített, de 
ez nem tartott sokáig, Gu-
lyás Vanda ismét előnyhöz 
juttatta az ÉRD-et, viszont 
még Pálos-Bognár Barbara 
is betalált. Nem volt vége! 
Mariama Signaté egy utolsó 
másodperces próbálkozás-
sal vette be a Budaörs kapu-
ját, így az ÉRD 26–25-re 
nyert.

A VI. „Nyitnikék” Ipartes-
tület Kupa második napján 
az Alba Fehérvár KC a Buda-
örs elleni mérkőzésen ne-
gyed óra után tetemes, ötgó-
los előnyt szerzett. Mihály 
Attila csapata a folytatásban 
ugyan többször felkapasz-
kodott egálközeli eredmény-
re, de nem tudta kiharcolni a 
döntetlent (27–25).

Az ÉRD–MTK Budapest 
találkozó hozta a torna leg-

simább meccsét, pedig az 
első félidő a fordulatokról 
szólt, leginkább az ÉRD ve-
zetett, a fővárosiak egyszer 
tudtak meglépni két góllal, 
Szabó Edina csapata viszont 
a szünetre háromgólos előny-
nyel vonult Barján Bianka 
bombájának köszönhetően 
(16–13).

A második félidő úgy in-
dult, ahogy az első abbama-
radt, érdi gólokkal. Ugyan 
volt egy hullámvölgynek 
tűnő két perce az ÉRD-nek, 
de a hajrá előtt hat-hétgólos 
előnyt alakítottak ki az ihle-
tett formában játszó (valójá-
ban csak felkészülő) érdiek, 
amiből öt meg is maradt a 
végére (28–23). Ezekkel az 
eredményekkel pedig eldőlt, 
hogy a viadal harmadik nap-
ja a helyosztók napja, hiszen 
két veretlen és két nyeretlen 
csapat találkozott.

Az MTK Budapest és a Bu-
daörs közötti „bronzmeccs” 
rendkívül kiélezett volt, hi-
szen Mihály Attila lányai 
még az első félidőben négy 
góllal is meglógtak, ám a 
szünetig ezt a fővárosiak le-
dolgozták (13–13). A máso-
dik félidő is kiélezett játékot 
hozott, hol Golovin Vlagyi-
mir csapata, hol a Budaörs 
vezetett, ebből pedig az csú-
csosodott ki, hogy Olha 
Nyikolajenko időntúli hete-
se döntött az MTK javára 
(26–25).

A döntőnek beillő utolsó 
meccs jól kezdődött érdi 
szempontból, miután 4–1-re 
ellépett Szabó Edina együt-

tese, ám a fehérváriak nem 
hagyták leszakítani magu-
kat, a háromgólos érdi előny 
stagnált. A szünetre is 18–
15-tel vonultak a felek.

A fordulás után azonban 
az Alba Fehérvár KC nyitott 
eredményesebben, de hiába 
jött fel egy gólra, az ÉRD is 
elkapta a fonalat, és vissza-
állította a háromgólos kü-
lönbséget, ami egészen az 
51. percig tartott. Ekkor egy 
4–0-s szériával fordított a 
Fejér megyei együttes, de a 
két gólt szerző Gulyás Vanda 
is megtette ugyanezt érdi 
részről, fordított. Az utolsó 
másodpercekben Julia 
Havronyina eladott labdája 
után a francia Claudine 
Mendy rohant Győri Barba-

ra kapujára, s értékesítette 
ziccerét, így 28–28-as dön-
tetlennel ért véget a döntő – a 
tornán már másodszor ala-
kította ki a végeredményt az 
utolsó másodpercben a fran-
cia átlövő.

A VI. „Nyitnikék” Ipartes-
tület Kupát az ÉRD nyerte 
jobb gólkülönbséggel a Fe-
hérvár előtt, az MTK végzett 
a harmadik, a Budaörs pe-
dig a negyedik helyen.

A torna gólkirálynője 23 
góllal és egyben legértéke-
sebb mezőnyjátékosa az 
ÉRD szerb szélsője, Katari-
na Krpezs-Slezák lett, míg a 
legjobb kapusnak a fehérvá-
ri Herr Orsolyát választot-
ták.

  DOMONKOS BÁLINT

VI. „Nyitnikék” Ipartestület Kupa, eredmények:
Alba Fehérvár KC–MTK Budapest 31–30 (14–11)
ÉRD–Budaörs 26–25 (11–16)
Alba Fehérvár KC–Budaörs 27–25 (15–11)
ÉRD–MTK Budapest 28–23 (16–13)
MTK Budapest–Budaörs 25–24 (13–13)
ÉRD–Alba Fehérvár KC 28–28 (18–15)

A torna legjobb játékosa az ÉRD szélsője, Katarina Krpezs-Slezák lett

FC Ajka–Érdi VSE 
1–3 (1–1)
Ajka, 200 néző
Vezette: Juhász B.
(Németh I., Molnár I.)
FC Ajka: Dénes – Nagy 
B., Köles, Pákai (Szabó 
Zs., 24. perc), Kozma – 
Tölgyesi, Pál, Lattenstein 
(Bencze, 69. p.), Csordás 
– Hanzl, Pavliczky 
(Riba rics, 63. p.)
Megbízott vezetőedző: 
Haraszti Gergely
Érdi VSE: Kertész – Or-
szág, Honti, Bozsoki, 
Németh G. – Melczer 
(Korozmán, 56. p.), 
Kónya, Csizmadia – 
Balázsovics (Csiszár, 81. 
p.), Tárkányi, Kelemen 
(Pintér N., 85. p.)
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt
Gólszerzők: Hanzl 30. 
perc, ill. Kelemen 45+1. 
p., Korozmán 63. p., 
Tárkányi 64. p.
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Érd i VSE őszi nyílt rapid sakkversenye
Az Érdi VSE sakkszakosz-

tálya megrendezi a 2016. évi 
őszi rapid sakkversenyét.

 A verseny időpontja: 2016. 
szeptember 4., vasárnap 
9.30-tól kb. 14.30-ig.

Helyszín: Érdi VSE sport-
telep (Érd, Ercsi u. 34.)

A lebonyolítás svájci rend-
szerben történik, 5 forduló-
val.

A mérkőzések gondolko-
dási ideje: 20–20 perc.

Helyezések eldöntése:
• Pontszám
• Buchholz érték
• Berger érték
Nevezést elfogadunk 30 

versenyzőig: 2016.09.04.  9 
óráig.

Nevezést le lehet adni: 06 
20 508-9637-es telefonszá-
mon vagy a sakkpeti@
gmail.com e-mail címre, il-
letve nevezni lehet személye-
sen a helyszínen.

Nevezési díj: 500 Ft/fő

Díjazás:           
1.  helyezett: 3000 Ft-os 

könyvutalvány
2.  helyezett: 2000 Ft-os 

könyvutalvány
3.  helyezett: 1000 Ft-os 

könyvutalvány
4.  helyezettől könyv-, illetve 

tárgyjutalmak

Mindenkinek jó játékot és 
sportszerű versenyzést kí-
vánunk!

Érden lesz a női ökölvívó OB

Úja  bb sportdiplomáciai siker
Idén Érd, egészen pontosan a Batthyány Sport-
iskolai Általános Iskola ad otthont a női orszá-
gos ökölvívó-bajnokságnak, amelyen négy 
korosztály vesz részt, a serdülők, a juniorok, az 
ifi k és a felnőttek.

A női ob-t szervező Érdi 
Box Klub eredeti tervei 
szerint november 2. és 5. 
között tartották volna az 
országos bajnokságot, ám 
a Nemzetközi Ökölvívó 
Szövetség (AIBA) épp erre 
az időpontra írta ki a fel-
nőtt női Európa-bajnoksá-
got, ezért a magyar viadalt 
át kellett rakni november 
16. és 19. közé. Később az 
AIBA ismét módosította 
versenykiírását épp ak-
korra, amikor a magyar 
ob-t is rendezték volna, így 
az eredeti időpontban, te-
hát november 2-a és 5-e 
között tartják Érden a női 
ökölvívók küzdelmeit, 
amely így egyben váloga-
tóverseny is lesz a konti-
nensviadalra.

Addig sem áll meg az élet 
az ÉBK háza táján, au-
gusztus 20-án és 21-én Ha-
lásztelken lép ringbe Gre-
gor Alexandra (51 kg) és 

Häfner Ildikó (60 kg). „Ez 
azért fontos verseny szá-
munkra, mert az utánpót-
lás-versenyzőknek ez lesz 
a válogatóversenye a szep-
temberi ifjúsági és junior 
Európa-bajnokságra” –   
tájékoztatta az Érdi Újsá-
got  Dobrádi Zsolt, az ÉBK 
vezetőedzője, aki hozzá-
tette, hogy a versenyen 
még Csóka Klaudia is 
részt vesz, ám mivel ő még 
serdülő, ezért neki ez csak 
egy felkészülési verseny 
lesz.

Szeptember elején, egé-
szen pontosan az Érdi Na-
pok Fesztivál keretein be-
lül egy meghívásos Pofon-
partit tartanak az érdi 
ökölvívók. „A Pofonparti 
egy egynapos verseny, 
ahol a rutinszerzés a leg-
fontosabb cél. Az első ki-
emelt szempont a serdülő 
és junior korosztályok 
mozgósítása, mert szep-

tember végén serdülő, ok-
tóberben pedig junior ob 
lesz” – fűzte hozzá Dobrádi 
Zsolt, megjegyezve, hogy 
rossz időjárás esetén az 
Érdi Box Klub edzőtermé-
ben bonyolítják le a via-
dalt. D.B.

Dobrádi Csilla és Gregor Ale-
xandra

„Kihoztam magamból a maximumot!”

Gratulálunk Sárosi Laura olimpiai szerepléséhez!
A világranglistán 10., illetve 18. helyen álló tollas-
labdázókkal került az M csoportba Sárosi Laura, a 
Rio de Janeiró-i ötkarikás játékok 160 fős magyar 
delegációjának egyetlen tollaslabdázója, aki két 
vereséggel zárt.

Az 1996-os atlantai olim-
pia óta, ahol a magyaroktól 
Ódor Andrea volt érdekelt, 
az érdi Sárosi Laura az első 
tollaslabdázó, aki indulási 
jogot szerzett az ötkarikás 
játékokon való indulásra. 
Nem ment simán a kvalifiká-
ciója, hiszen a franciaorszá-
gi Európa-bajnokságon a 
német Karin Schnaase cipő-
je elszakadt, s az érdi lány 
odaadta neki tartalékcipő-
jét, amivel folytatódott a 
mérkőzés, ha ezt nem tette 
volna, akkor ellenfele nem 
folytathatta volna a játékot, 
így Sárosi jutott volna to-
vább, ám megtette, s végül 
kikapott, így nehéz helyzet-
be került. Ezt követően a ma-
gyar és a német olimpiai bi-
zottság is kampányolt Sárosi 
kvótájáért, ám erre nem volt 
szükség, mert a világrang-
lista alapján szerzett indulá-
si jogot a riói olimpiára.

A női egyéni versenyeken 39 
indulót 13 háromfős csoportra 
osztottak, Sárosi az M csoport-
ba került a világranglista-
tizedik indiai Venkata Sindhu 
Pusarla, valamint a listán 18. 
kanadai Michelle Li mellé.

A magyarok tollaslabdázó-
ja Pusarlával nyitott. A 
Sárosinál több mint tíz centi-
vel magasabb indiai kezdte 
jobban a csoport nyitómecs-
csét, hiszen folyamatosan tá-
madott és mozgatta a magyar 
lányt, aki védekezésből kevés 
pontot tudott szerezni. 
Pusarla már 8:3-ra is meglé-
pett, majd előnye folyamato-
san nőtt, és az első játszmát 
21:8-ra nyerte. A két szett köz-
ti szünetben Sárosi Laura bal 
bokáját ápolni kellett. A máso-
dikban Sárosi sokkal felsza-
badultabbnak tűnt, lendülete-
sebben kezdett, aminek okán 
többször is vezetett és tartotta 
a lépést ellenfelével. Azonban 

5:5 után az indiai meglépett és 
ugyan a meccs legszebb pont-
jait Sárosi szerezte, de a ma-
gabiztosan játszó, kétszeres 
világbajnoki bronzérmes 
Pusarla nem adott esélyt és 
21:9-re győzött.

A szombati második fordu-
lóban Sárosi Laura ígéretesen 
kezdett, hiszen az első játsz-
mában tíz pont fölé jutott, ám 
21:11-re elbukta ezt a szettet a 
kanadai Michelle Livel szem-
ben.

A folytatásban is jól szere-
pelt a magyar delegáció egyet-
len tollaslabdázója, hiszen 4:1-
re is meglógott, ám a nála jó-
val nagyobb tapasztalattal 
bíró kanadai fordított és 21:8-
ra győzött, így Sárosi élete 
első (de aligha utolsó) olimpiá-
ján a csoportkörben kiesett és 
nem jutott tovább az M jelű 
hármasból.

– Úgy érzem, már sokkal 
jobban játszottam, mint két 
nappal ezelőtt, sokkal nyu-
godtabban mentem a pályára. 
Már nem féltem attól, hogy 
mennyi ember van, hogy mi 
lesz, próbáltam a pályára kon-
centrálni – kezdte a mérkőzés 
után az M4 Sportnak adott in-

terjúját Sárosi Laura. – Az 
ilyen topjátékosok ellen azt 
lehet érezni, hogy mindig nyo-
más alatt vagyunk, mert úgy 
alakítják ki a labdamenete-
ket, hogy mi sokkal rosszabb 
helyzetbe kerüljünk, de jól 
éreztem magamat a pályán. 
Úgy jöttem le a pályáról, hogy 
azt gondoltam, mi lesz most 
velem, mi lesz a folytatás, a 
következő verseny? Hova me-
gyek nyaralni? Mi lesz az isko-
lában? Ezeket még nem tu-
dom. Azt érzem, hogy vége 
van egy periódusnak és várom 
a következőt – beszélt a riói 
élményeiről Sárosi. 

– Örültem volna, ha egy 
olyan ellenféllel játszom, aki 
velem egyszintű, mert akkor 
meg tudtam volna mutatni, 

hogy mit tudok és azt, hogy a 
magyar tollaslabda annyira 
nincsen lemaradva az élvo-
nalhoz képest. Sajnos a sorso-
lás nem sikerült túl jól, mint 
ahogy a felkészülési idősza-
kom sem, de szerintem kihoz-
tam belőle majdnem a maxi-
mumot. Remélem, hogy a ma-
gyar tollaslabdára került a 
reflektorfény és nem rám. Re-
mélem, hogy sok kisgyerek 
kezd majd el tollaslabdázni.

 DOMI

Tollaslabda, női 
egyéni, M csoport
Sárosi Laura–V. Sindhu 
Pusarla (India) 0:2 (8:21, 9:21)
Sárosi Laura–Michelle Li 
(Kanada) 0:2 (11:21, 8:21)
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A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, 
szerető gazdájára, új csa-
ládra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdi-
jelöltet, válasszon magá-
nak olyan kedvencet, aki-
nek befogadásával még egy 
életnek ad lehetőséget, hi-
szen a helyére újabb rászo-
ruló kerülhet. Semmi sem 
ér fel egy sokat szenvedett 
kutya vagy cica hálájával, 
szeretetünket százszoro-
san viszonozzák!

Ha örökbe fogadná 
Muffint vagy Bongort, ve-
gye fel a kapcsolatot az 
Alapítvány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, E-mail: 

siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu webol-
dalon. Sirius Állat- és Ter-

mészetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-1-
13, Bankszámlaszám: 
1 0 4 0 3 1 3 6 - 4 9 5 3 4 9 4 9 -
49521015.

Gaz  dikereső

Mu�  n 5 év körüli, közepes ter-
metű kan. Barátságos, mozgé-
kony kutyus. Rossz körülmé-
nyek között élt, ennek ellenére 
bízik az emberekben.

Bongor talált kanocska, ki-
csit félénk volt eleinte, de már 
barátkozó. 7 hónap körüli, 
kistestű, játékos növendék 
kutyus.

FŐÁLLÁS & DIÁKMUNKA
∙ M0KÖRGYŰRŰN

INGYENES CÉGES BUSSZAL
ÉRDRŐL, DIÓSDRÓL ÉS

TÖRÖKBÁLINTRÓL

∙ CAMPONAMELLETT

∙ ÚJBUDA CENTERNÉL
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Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a magyar élelmi-
szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyarország egyik megha-
tározó, országos élelmiszer- és napi cikk kereskedelmi láncává vált. Az ország
egyik vezető kiskereskedelmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgo-
zóiban rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet, színvo-
nalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Újonnan nyíló INTERSPAR áruházunkba
Érdre keresünk kollégákat az alábbi pozíciókba:

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben a kiírt feltételeknek megfelelsz és felkeltettük az
érdeklődésedet, önéletrajzodat a www.spar.hu oldalon a Karrier
menüpont alatt töltheted fel adatbázisunkba vagy elküldheted a
pozíció és város megjelölésével a karrier@spar.hu email címre.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK ÉS LÉGY CSALÁDIAS
KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA, HA:
• Szívesen dolgozol az élelmiszer kereskedelemben és szereted látni munkád
eredményét
• Kereskedelmi végzettséggel rendelkezel és a kereskedelem területén tapasz-
talatot szereztél
• Lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy
• Megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat
• Szívesen és jól kommunikálsz

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN:
• Azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk
egy stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban
• Átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket
• Változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési
lehetőséggel családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk
• Az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk
(pl. Erzsébet-utalvány, dolgozói kedvezmények, utazási költségtérítés,
műszakpótlékok és széleskörű juttatási csomag)

A bérigény megjelöléssel rendelkező pályázatokat folyamatosan,
beérkezési sorrendben dolgozzuk fel!

ÜZEMVEZETŐK
OSZTÁLYVEZETŐK
IRODAVEZETŐ
FŐSZAKÁCS
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Villamos
hálózatszerelésben jártas

villanyszerelőket és
betanítottmunkásokat
keresünk hosszú távra.

Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.

Jelentkezés
06/20-5231551

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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A PRETTL cégcsoporthoz keresünk
németül jól beszélő munkatársat

TITKÁRNŐ/IRODAVEZETŐmunkakörbe,
változatos ügyintézői feladatokra.

Kifejezetten tapasztalt és határozott pályázók
jelentkezését várjuk

a hr.pehu@prettl-electronics.com e-mailcímen.
Amunkavégzés helye : Érd, Turul u. 10.
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A Mobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállalata, kizárólagos for-
galmazója a Hyundai és Kia modellek gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában.
Különböző európai leányvállalatainkkal szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frank-
furtban, Németországban található.
A MOBIS PARTS EUROPE Magyarországi Fióktelepe új kollégát keres az alábbi munkakörbe:

RAKTÁROS
Főbb feladatok: • áruk minőségi és mennyiségi ellenőrzése

• áruk be-, kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével, csomagolás
• anyagmozgatás, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Elvárások: • raktározásban szerzett tapasztalat
• új típusú targoncavezetői jogosítvány és targoncavezetői gyakorlat
• erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás
• jó fizikai teherbírás
• együttműködési készség
• teljesítmény orientáltság
• csapatmunkára való hajlandóság
• kétműszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent: • autóalkatrészek ismerete

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés
• hosszútávú munkalehetőség egy nemzetközi vállalatnál
• lendületes csapat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését kérjük, jelentkezését az alábbi e-mail címre küldje el:
hu_jobs@gmobis.com

További információért keresse fel weboldalunkat: www.mobis.co.kr
Kérjük, jelentkezése elküldésekor tüntesse fel a pozíció megnevezését.
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MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló (élelmiszeripari gyártósor -Törökbálint)
• Kertészetimunkatárs (Szigetszentmiklós)
• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Gyógyszercsomagoló (Budaörs, Gyál)
• Címkéző, komissiózó (Szigetszentmiklós)
• Árufeltöltő, pénztáros (időszakosmunka - többhelyszín)
• Szakképzett eladó, pék, hentes (többhelyszín)

Munkavégzéskörülményei: •Hosszú távú- ill. rendsze-
res, de időszakosmunkalehetőség •Munkaidő, heti 40óra
(egyesmunkakörökben részmunkaidő lehetséges)
•Munkába szállítás, vagymunkába járás támogatása
Előnyt jelent:Apályázottmunkakörhöz kapcsolható
munkatapasztalat, releváns végzettség

Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366- 39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk. 38
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Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának 
ingyenes hetilapJa 25300 pÉldányban

ElérhEtőségEk:
E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

Papír: 42,5 g/m2 újságnyomó papír
Méret:  tabloid 
Tükörméret:  212x298 mm
Hasábok száma:  5 
Hasábszélesség:
1 hasáb:  40 mm
2 hasáb:  83 mm
3 hasáb:  126 mm
4 hasáb:  169 mm
5 hasáb:  212 mm

színes keretes  
hirdetési alapár*:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 240 Ft

PEST mEgyE

O T T h O n  v a g y u n k  a  m E g y é k b E n !

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
Átlag oldalszám: 24 
Terjesztési terület: érd közigazgatási területe
Lapzárta: hétfő 12 óra • Megjelenés: szerda

*A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,  
egyszeri megjelenésre vonatkozik. 

Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

apróhirdetési árak

Érdi  Újság

Papír: 42,5 g/m2 újságnyomó papír
Méret:  tabloid 
Tükörméret:  212x298 mm
Hasábok száma:  5 
Hasábszélesség:
1 hasáb:  40 mm
2 hasáb:  83 mm
3 hasáb:  126 mm
4 hasáb:  169 mm
5 hasáb:  212 mm

színes keretes  
hirdetési alapár*:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 240 Ft

PEST mEgyE

O T T h O n  v a g y u n k  a  m E g y é k b E n !

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
Átlag oldalszám: 24 
Terjesztési terület: érd közigazgatási területe
Lapzárta: hétfő 12 óra • Megjelenés: szerda

*
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Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának 
ingyenes hetilapJa 25300 pÉldányban

ElérhEtőségEk:
E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

Papír: 42,5 g/m2 újságnyomó papír
Méret:  tabloid 
Tükörméret:  212x298 mm
Hasábok száma:  5 
Hasábszélesség:
1 hasáb:  40 mm
2 hasáb:  83 mm
3 hasáb:  126 mm
4 hasáb:  169 mm
5 hasáb:  212 mm

színes keretes  
hirdetési alapár*:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 240 Ft

PEST mEgyE

O T T h O n  v a g y u n k  a  m E g y é k b E n !

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
Átlag oldalszám: 24 
Terjesztési terület: érd közigazgatási területe
Lapzárta: hétfő 12 óra • Megjelenés: szerda

*A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,  
egyszeri megjelenésre vonatkozik. 

Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.
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VÁLLALKOZÁS

EzErmEstEr aháznál!
Csöpög, elromlott,

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

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

ezermesterahaznal.hu
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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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

36
84

49

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.

38
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

T.: 70/946-00-29 robertosilverkft@gmail.com

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat, teljes

hagyatékot, varrógépeket, szerszámokat. 38
90

50

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

38
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66

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

25
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

38
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

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

44
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Eladó egy különálló, mobil, üve-
gezett fém kirakatdoboz. Mére-
tei: 140x120x180 cm. Akár fém-
hulladéknak is. 70/205-55-19.

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

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

3 literes kiszerelésben,
termelői áron megvásárolható!

EPERLEKVÁR
dédanyáink receptje alapján.

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

30/2721769, FINOMGYUMOLCSLE.HU
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TELEK

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Külön bejáratú szoba, kaució nél-
kül kiadó, ár megbeszélés sze-
rint rezsivel együtt. 06-20/278-
73-00.

Kiadó külön bejáratú kis szoba-
konyha, 1 személy részére. Te-
lefon: 06-23/375-785

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

FODRÁSZHÁZHOZ
megy kedvező árakmellett. 06-30/587-67-63

387730

AUTÓ/MOTOR

Utánfutó friss műszakival, 1,5t te-
herbírás, ponyvával, új gumik-
kal, megerősített alvázzal, piaci
kellékek, mérlegek eladó. Ár
megegyezés szerint. 06-23/
382-367, 20/344-7466, 06-20/
806-1738.

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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ÁLLAT - NÖVÉNY

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

ÁLLÁST KERES

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

Megbízható, nem dohányzó nő
takarítást vállal referenciával.
Érdeklődni: 06-70/659-03-86.

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
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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.

VEGYES

Erdészettől tölgy, kőris tűzifa
15200 Ft/erdei m3-től szállítva.
06-20-613-1859

Erdészettől akác és tölgy tűzifa
rendelhető 18000 Ft/m3-től
(1x1x1,7) 06-30-237-6788

Eladó orvosi bioptron lámpa
(nagy méret). 06-23/375-785.

Tölgy, bükk, akác tűzifa 8000 Ft/
m3 -től eladó. 06-20-587-6195

LAKÁS

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

REDŐNY

Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 38
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ÁLLÁST KÍNÁL

Autóbuszok és
tehergépjárművek
javításában jártas

autószerelőket keresünk
a XI. kerületbe

azonnali kezdéssel.
Autószerelő végzettség

szükséges.

38
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Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas karosszéria

lakatosokat keresünk
XI. kerületbe azonnali kezdéssel.

Karosszéria lakatos
végzettség szükséges.
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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.

Büfébe Állás! A Bubbles Autómo-
só büféjébe leinformálható,
munkatapasztalattal rendelke-
ző hölgyeket keresünk váltott
műszakba. Ugyanitt részmun-
kaidőbe nyugdíjas főzni tudó
hölgyet keresünk. Érdeklődni
lehet: 20/9-652-902.

Törökbálinti Auchanban lévő
divatüzletünkbe keresünk

eladópénztáros
munkatársat.

Érd: +36-30-913-5978 38
93
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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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Érd és környékére munkájára igé-
nyes kőművest és segédmun-
kást keresünk azonnali kezdés-
sel. Telefon: 06-30/394-17-50.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

38
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Ipari kerámiagyártással foglalkozócégünkprésüzemébebővítésmiatt részmunkaidős
munkatársakatkeresünkazalábbimunkakörbe

PRÉSOPERÁTOR
Feladatok:
•Préselt, vagy fröccsöntöttnyerskartuskerámiák
izzításravalóelőkészítése,mennyiségés
minőségszerinti válogatása, tokokba történő
előkészítése
•Vizuális ellenőrzése, sajtolásihibák szűrése,
selejt leválogatásaameghatározottminőségi
kritériumoknakmegfelelően
• Eltérések, rendellenességek jelentésea
vezetés felé
•Munkalapok, kísérőcímkékdokumentálása

Munkarend:
• 3műszakosmunkarendhétfőtőlpéntekig, 1
havimunkaidő-keretbendélelőtt: 06:00-14:00,
éjszaka:22:00-06:00,délután:14:00-22:00heti
váltásbannapi7,5órás részmunkaidőben

Elvárások:
•Minimum8általános iskolai végzettség
•Büntetlenelőélet
• Jóvizuális képesség
• Jó számolásképességelengedhetetlen
•Monotonitás tűrés, kézügyesség, állóképesség
Előny:
•Hasonlómunkakörbenszerzett tapasztalat

Alapcsomag:
• órabér,műszakpótlékok, elrendelt túlóra
kifizetés
Bérenkívüli juttatások
• jelenléti jutalom,Erzsébetutalvány, elérhető
13.havi „prémium”,Beiskolázási támogatás,
Közlekedés támogatás/cégesbusz (Adony,
Ercsi, Százhalombatta,Tárnok, Érd,Budapest)

Elsősorbanolyanmunkavállalók jelentkezését várjuk, akika fenti elvárásoknakmegfelelnek, tudják
vállalni aháromműszakosmunkarendet.Munkavállalóinkathatározatlan idejű jogviszonykeretében
foglalkoztatjuk3hónapospróbaidővel. Pályakezdők,pályamódosítók, ésGYES-ről visszatérőanyukák

jelentkezését is várjuk.Amennyibenajánlatunk felkeltetteérdeklődését, várjuk jelentkezését:
Tel.: 06-30-193-6342

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

Dr. Lenkei
vitaminok!
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Szupinált gyermekcipők
-1000 Ft!

rémiumminőségű kókuszolaj
1090Ft

Batz papucs
6.990 FtVarga

gyógygombák
nagy

választékban!

Számítógépes
talpbetét
készítés!

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság következő száma  

2016. augusztus 31-én jelenik meg. 
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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Itt virágzik a gurgolya és a Szent István-szegfű

Óvj uk meg a Fundoklia-völgyet!
Több mint másfél évtizede helyi védettséget él-
vez, délre eső része európai jelentőségű NATURA 
2000-es terület, északi szakasza régészeti véde-
lem alatt áll, s ez év tavaszától az Érdi Értéktárba 
is bekerült városunk egyik ékessége, a Fundoklia-
völgy.

Érd ezen értékes, termé-
szeti kincsekben gazdag te-
rületén 2009-ben egy igé-
nyes tanösvényt is építettek, 
amely a parkvárosi Dévai ut-
cától közelíthető meg, illetve 
a Hargitai és a Hegyalja utca 
találkozásától is elindulhat-
nak rajta a természetjárók. 
A tanösvény a keleti terület 
völgyperemén, a platón és 
völgyaljban vezet a már 
meglévő, spontán kialakult 
ösvényeken. A tanösvény 
két, a plató és a lejtőperem 
száraz gyepeit, valamint a 
völgyalji erdő élővilágát be-
mutató, megközelítőleg 1060 
m és 600 m hosszú szaka-
szokból áll. Fontos elemei az 
információs táblák, a fatáb-
lás állomások és a meredek, 
csúszós, porló szarmata 
mészkővel borított, emiatt 

balesetveszélyes pontokon a 
korláttal ellátott falépcsők.

1962 végén a völgyfő köze-
lében véletlenül bukkant fel-
színre az érdi „paleolitikus 
telep”, amely a Neander-völ-
gyi ember kultúrájának vi-
lághírű magyarországi lelő-
helye. Az érdi ősember legér-
tékesebb hagyatékának az 
otthagyott rengeteg kőesz-
közt tartják, amelyekből 
900-at hoztak felszínre és 
sokat elárulnak őseink mű-
veltségéről. Az érdi vadász-
tanyáról ezekből 42 fajta 
eszköz került elő.

A Fundoklia-völgy alapkő-
zete szarmata mészkő, 
amely hazánkban itt lelhető 
fel legnagyobb felszíni kiter-
jedésben. Megjelenése azon-
ban változatos. Dolomitra 
jellemző porló felszínek, kő-

folyások, meredek letörések, 
lépcsők, valamint a dach-
steini mészkőre jellemző, 
nagy kiterjedésű, sík platók 
tagolják. A völgy délkeleti 
végét pedig változó vastag-
ságú lösz borítja, amely a 
völgyvég egy pontján kisebb 
löszfalat képez.

Ez a terület természeti ér-
tékekben is kiemelkedően 
gazdag, több mint három-
száz edényes növényfaj for-
dul elő. Közülük kettő foko-
zottan védett: a magyar 
gurgolya és a Szent István-
szegfű. Nagy állományok-
ban található itt csinos és 
délvidéki árvalányhaj, gya-
kori a tavaszi hérics és igen 
értékes ritkaság még a tur-
bánliliom. Az élőhelyek is 
változatosak. A völgyfené-
ken gyertyános tölgyes ma-
radványra bukkanhatunk. A 
lejtők oldalain és a platón az 
egykori molyhostölgyes bo-
korerdőkre utaló virágos kő-
ris és molyhos tölgy magá-
nyos példányai fordulnak 
elő. Vannak még száraz 
cserjések és különféle szá-
razgyep típusok is.

A Fundoklia-völgy kisál-
latvilága is rendkívül gaz-
dag. Megtalálható itt a foko-
zottan védett pannon gyík és 
a színpompás tollú gyurgya-
lag. Nevezetes gerinctelenek 
közül a védett sisakos sáska, 
a fűrészes lábú szöcske és a 
fecskefarkú pillangó él e te-
rületen. A környéken szá-
mos énekesmadár is fészkel.

Érdemes ide kirándulni, 
mert a fennsíkról Érd dél- és 
délkeleti panorámája tárul 

elénk, valamint tiszta időben 
még a Pázmánd-verebi domb-
vidék és a Velencei-hegység 
is látható szabad szemmel. A 
szomszédos érdi, tárnoki és 
sóskúti hasonló élőhelyek fo-
kozatos beépítése következ-
tében az érdi Fundoklia-
völgy az egyik utolsó, jelentős 
kiterjedésű mentsvára a 
fennsík gazdag, ám sérülé-
keny élővilágának, ezért is 
fontos e terület fokozott vé-
delme és megőrzése. BE

Több mint háromszáz edényes növényfaj fordul elő a völgyben  
 (Fotó: Kubassek János)
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!

TŰZIFA & BRIKETT
FABRIKETT bevezető áron: 54ft/kg-tól
Biztos, hogy idén semmarad el a tél,
vegyemegmost tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni télen.

Érd, Felső utca 31/A • 06309509816
www.tuzifaker.hu

38
93

32

TERMELŐI TEJ- ÉS TEJTERMÉK BOLT:
ÉÉÉRRRDDD, BBBUUUDDDAAAIII ÚÚÚTTT 555.

Friss házi tej
180ft/l

A boltban: házi túró, tejföl,
sajtok, sajtkülönlegességek,
élőflórás joghurtok, házi vaj,
házi száraztészták, 100%-os
gyümölcslevek, termelői méz,
házi tojás is kapható.

Termékeink
tarttrtósítószerttrt nem

tarttrtalmaznak.

Nyitva tartás: H-P: 7- 17 Szo: 7-12 V: zárva

Minden termék, magyar termék.
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Gyantázás minden területen

30% kedvezmény
Férfiak részére is!

2016. augusztus 31-ig!
1213 Bp., Szent István út 248–250.

Tel: 06-1-420-7309

Királyerdei Szépségklinika
GIGI

alap arckezelés

7700 Ft helyett

5390 Ft
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