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?venne – eladna – cserélne
bérelne – bérbe adna
Független, önálló érdi ingatlaniroda

Érd, Riminyáki út 56. (Császár üzletház)
06-20/582-9895 • 06-20/927-3828 • 06-70/432-5600

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu

„Az olvasók visszajelzéseit gyűjtögetjük, mint a virágszálakat”
Interjú Nida Judit könyvtárossal n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 19. szám    2017. május 17.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Fal ra fújt társadalomkritika
A rejtőzködő művészet a 

nyilvánosság elé állt az érdi 
Live Street Art fesztiválon. A 
Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont által meghirdetet – s az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzattal 
közösen szervezett – pályázat-
ra érkezett tervek közül tízet 
valósíthattak meg az alkotók a 
város főterén, az érdeklődők 
szeme láttára. A műveknek a 
fogyasztói társadalom és a kö-
zösségi kapcsolatok viszonyát 
kellett ábrázolniuk. De aki le-
maradt az élő festésről, még 
egy ideig megnézheti az alko-
tásokat, mielőtt elbontanák a 
falat. Az egész napos program 
fő attrakciója kétségtelenül a 
falfestés volt, de az utca egyéb 
műfajai – break, BMX, parkour 
– és az autentikus zene sem hi-
ányzott a kínálatból. Az estét a 
Hősök nevű hip-hop zenekar 
élő koncertje zárta. n 3. oldal

Megújul a Napsugár óvoda

A napokban megérkezett a Tárnoki úti óvoda építési 
engedélye. Várhatóan még a nyáron megkezdődhet 
a 260 millió forintból megújuló intézmény átépítése 
– jelentette be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mé-
száros András polgármester.  n 7. oldal

Érd Körbe harmincadszor

Az április 23-ról elhalasztott városkerülő túrát pótol-
ták május 14-én délelőtt. A harmincadik Érd Körbére 
ismét megtelt a főtér, hogy azután családias hangu-
latban körbekerékpározzák a várost a megszokott 10, 
30 és 60 kilométeres távokon.  n 19. oldal

Az ezüstérem már biztos!

A forduló előtt három pont kellett az érdi labdarúgók-
nak, hogy a hátralevő mérkőzésektől függetlenül „be-
zsebeljék” az ezüstérmet riválisaik előtt. Miután az 
Érdi VSE győzött, másodiknál rosszabb helyen nem 
végezhet a tabellán.  n 21. oldal

(Fotó: M. Nagy Péter)
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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.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 
óra között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján minden nap.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája

URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 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 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.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; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.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  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi 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, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@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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Fal ra fújt társadalomkritika
A street art meghódította Érd főterét a hétvégén. A Peli-
kán sétány megtelt a feltörekvő utcaművészekkel, par-
kourosokkal, biciklis és breaktáncos bemutatók is szí-
nesítették a programot.

A rendezvény fő attrakció-
ja az élő falfestés volt. A mű-
vek a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ és az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat közös 
pályázatára érkeztek be. 
Harminc beküldött terv kö-
zül a legjobb tízet választot-
ta ki a zsűri. Az alkotók egy 
erre a célra épített mobil fal-
ra készíthették el műveiket. 
Ezek egy ideig megtekinthe-
tők lesznek a főtéren. Későb-
bi sorsukra többféle elképze-
lés formálódik – tudtuk meg 
a szervezőktől.

A kora délelőtti órákban 
az időjárás kissé megnehezí-
tette a falfestők dolgát az 
újra és újra megeredő esővel, 

de ez senkit nem tántorított 
el. Volt, aki egész komoly vé-
dősátrat eszkábált magának 
fóliából.

A képek egy megadott te-
matika alapján készültek. A 
kiírás szerint a fogyasztói 
társadalom és a közösségi 
kapcsolatok viszonyát kel-
lett ábrázolni. Vajon mennyi 
az, amit valójában birtok-
lunk, mennyire valódiak 
még az emberi kapcsolatok, 
a Facebook, Snapchat, Ins-
tagram és Twitter korában? 
Az alkotások visszatérő ele-
mei voltak a virtuális teret 
meghatározó lájkok, szí-
vecskék, az élő közvetítés és 
az okostelefonok.

Az egyik művész nem so-
kat teketóriázott, konkrétan 
felírta a falra képének üze-
netét: What about real life? 
(Mi van a valódi élettel?), és 
persze a betűk egy része va-
lamelyik közösségi oldal lo-
góiból származott.

A munkát, a képeket so-
kan fényképezték, biztos, 
hogy ezeknek a nagy része 
is felkerült a világhálóra, a 
megosztások, lájkok és meg-
tekintések világába. Melegh 
Anna például egy olyan ké-
pet készített, amelyen az em-
berek egy hamburgerben ül-
dögélve nyomogatják az 
okostelefonjaikat. Azt mond-
ta, hogy ezzel annak az ab-
szurditását szeretné kifejez-
ni, hogy ezek az eszközök 
menyire figyelmetlenné te-
szik az embereket a körülöt-
tük lévő világra.

Wolf Katalin, a 
Szepes Gyula Művelő-
dési központ igazga-
tója szerint a fesztivál 
célja, hogy kicsit ma-
guk mögött hagyják a 
mainstreamet, a meg-
szokott dolgokat, és 
bemutassanak egy 
olyan szubkultúrát, 
amely még manapság 
sem kap túl nagy nyil-
vánosságot. Magyar-
országon a street art-
nak még nincsenek 
nagy hagyományai, 
ez a mostani egy kis 
lépés, hogy legyen 
egy legális tér, ahol 
megmutathatják ma-
gukat az utca alkotói.

A rendezvényen a 
falfestésé volt a fősze-

rep, de az utca világához 
ugyanúgy hozzá tartoznak a 
parkourosok, a deszkások, a 
breaktáncosok, akik termé-
szetesen mind meg is mutat-
ták magukat, nagy sikert 
aratva produkcióikkal. Nem 
beszélve a színpadi produk-
ciók csúcspontjáról, a Hősök 
nevű hip-hop zenekar élő 
koncertjéről.

De a bulihangulat felizzá-
sa előtt a legjobbnak ítélt fal-
festmények készítői átvehet-
ték díjaikat T. Mészáros 
András polgármestertől és 
Urbán Jonatán diákpolgár-
mestertől. Négy különdíjat 
osztottak, ezeket kapták: 
Horváth Zoltán, Mészáros 
Patrik, Fazekas Levente és 
Juhász Nóra. Harmadik díj-
jal jutalmazták Horváth Be
nedek alkotását, második 
lett Varga László, első díjra 
pedig Rusznyák Péter mun-
káját tartották érdemesnek.

A graffitis szakemberek-
ből (Mikóczi Gábor, Fejes 
András), tipográfusból (Ja

niga Lívia), építészből (Ágó 
Mátyás), laikusból (Urbán 
Jonatán) álló zsűri vélemé-
nyét a képzőművész tag, 
Házi Andrea foglalta össze.

– Ez nagyon modern mű-
faj, amit eddig jobbára titok-
ban kellett művelni, holott a 
falfestés, a graffiti éppen a 
szabadságról szól. Üdvöz-
lendő hát minden olyan kez-
deményezés, ami segíti nyil-
vánosság elé lépni ezeket az 
alkotókat. Hiszen ezek a ké-
pek mindannyiunkat érdek-
lő és érintő témákat fesze-
getnek. Igaz, esetünkben a 
kiírás egy közös probléma-
kör felé terelte az alkotókat, 
de érdekes látni, ki hogyan 
közelítette meg ugyanazt a 
témát.

Az eredményt az is minő-
síti, hogy a zsűri nehezen 
választott a művek közül, így 
végül a 10 alkotó közül hetet 
részesítettek elismerésben, 
a négy különdíjat Házi And-
rea ajánlotta föl.

QQ Meliska - M. Nagy

A díjazott művek: I. Ruzsnyák Péter (1); II. Varga László (2); III. Horváth 
Benedek (3); Különdíjasok: Mészáros Patrik (4); Fazekas Levente (5); 
Juhász Nóra (6); Horváth Zoltán (7)

Egy kis lépés, hogy legyen egy legális tér, ahol megmutathatják magukat az 
utca alkotói
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Beszélgetés Nida Judit könyvtárossal

Mos oly a sorok között
Annak ellenére, hogy már gyermekkorában – ahogyan 
fogalmazott – „kórosan” sokat olvasott, nem könyvtáros-
nak, hanem pedagógusnak készült. A „történelem” 
azonban kifogott rajta, s több évtized távlatából állítja, 
hogy a kudarcok sem véletlenek az életünkben.

n Bálint Edit

– Honnan indult a pálya-
futása?

– A Szolnok megyei nagy-
községben, a ma már városi 
rangú Fegyverneken nevel-
kedtem, itt jártam általános 
iskolába, majd Törökszent-
miklóson érettségiztem. 
Érettségi után olyan fordu-
lat következett az életem-
ben, ami – mint később kide-
rült – egyszerre volt rossz, 
de jó is. Az ELTE-re jelent-
keztem magyar-pedagógiai 
szakra, de vállalhatatlan 
történelemfelvételit írtam, 
ami nemcsak, hogy pontokat 
nem hozott, hanem csúfos 
kudarc is volt számomra. Ez-
után – félig-meddig kénysze-
rűségből – döntöttem úgy, 
hogy akkor a debreceni Ta-
nítóképző Főiskolára me-
gyek, és kisgyermekeket ta-
nítok majd. Ott aztán a be-
iratkozásnál kiderült, hogy 
könyvtár szakkollégium is 
működik az intézményben. 
Mivel rettenetesen szeret-
tem olvasni, s titkos vágyam 
volt, hogy egyszer könyvek-
kel foglalkozzam, megra-
gadtam az alkalmat, és a ta-
nítói képzés kiegészítése-
ként az említett szakkollé-
giumot választottam.

– Jó döntés volt?

– A lehető legjobb! Igaz, a 
sikertelen történelemfelvé-
teli óriási pofon volt, de végül 
is ennek lett a következmé-
nye, hogy Debrecenbe kerül-
tem, ahol a könyvtárosi 
szakmát illetően a legkivá-
lóbb képzésben volt részem. 
Három nagyszerű tanár-
nőnk volt. Papp Miklósné, 
Székelyné Sipos Klára és 
Supp Györgyné, akik olyan 
komoly tudással engedtek 
utunkra bennünket, amire a 
későbbiekben bármelyik 
könyvtárban bátran lehetett 
támaszkodni. Egy kivétele-

sen szilárd alap volt, amire 
később építkezhettem. Egy 
évig Fegyverneken a közsé-
gi könyvtárban dolgoztam, 
ez volt a szakmai munkám 
kezdete, majd nagy váltás-
ként a Budapesti Műszaki 
Egyetem Központi Könyvtá-
rában helyezkedtem el. Itt is 
óriási szerencsém volt, mert 
két roppant elhivatott kollé-
ganő mellé kerültem, akik 
nagyon magas szinten mű-
velték a könyvtáros szak-
mát. Őket is érdemes név 
szerint említeni: Körmendy 
Editről és Stella Györgyiről 
van szó. Így sikerült a szak-
mai tudásomat továbbfej-
leszteni, de talán ennél is 
fontosabb volt, hogy a Mű-
szaki Egyetem könyvtárá-
ban tanultam meg megfelelő 
alázattal tisztelni, becsülni 
és élvezni ezt a hivatást.

– Mi hozta Érdre? 

– Akkoriban már volt csa-
ládom, megszületett a na-
gyobbik lányunk, s Budapes-
ten egy parányi lakásban 
éltünk, amit szerettünk vol-
na nagyobbra cserélni, ám 
az anyagi lehetőségeink 
meglehetősen korlátozottak 
voltak ahhoz, hogy a fővá-
rosban tágasabb ingatlant 
vásároljunk. Ezért a ’90-es 
évek elején úgy döntöttünk, 
hogy – a család és a barátok 
támogatásával, meg sok-sok 
saját munkával – valahol a 
főváros környékén építke-
zünk. Így találtunk egy álta-
lunk is megfizethető telekre 
Érden és belevágtunk. Ez 
életünknek egy újabb fejeze-
te volt, rengeteg kihívással. 
Felépült a házunk, megszü-
letett a kisebbik lányunk, s a 
gyes boldog évei után jöttek 
a dolgos hétköznapok, ami-
kor meg kellett oldani a lá-
nyok óvodába-iskolába vite-
lét és a bejárást a munkahe-
lyemre. A férjemet a munká-
ja nagyon sokszor hosszú 
időre elszólította otthonról, 

úgyhogy arra a döntésre ju-
tottam, jobb lenne helyben 
dolgozni. Besétáltam a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár-
ba, hátha...

– Első próbálkozásra sze-
rencséje volt?

– Nem azonnal, de néhány 
hónapon belül az akkori 
igazgatónőnk, Bazsóné Me-
gyes Klára értesített, hogy a 
Zenei könyvtárban lenne 
számomra egy álláslehető-
ség. Hogy szerencse-e vagy 
véletlen, de úgy lettem Érden 
zenei könyvtáros, hogy előt-
te – kis túlzással – még csak 
nem is jártam ilyen könyvtá-
ri részlegben.

– Hogyan birkózott meg 
az új feladatokkal?

– Rengeteget kellett ta-
nulnom. Az érdi könyvtár 
zenei részlege leginkább 
közművelődési feladatokat 
lát el, tehát nem olyan, mint 
egy zenei szakkönyvtár, de 
így is bőven akadt számom-
ra olyan ismeretanyag, amit 
el kellett sajátítanom, hiszen 
valamilyen szinten érteni 
kellett a zenéhez, a filmek-
hez is. A könyvtárosi ismere-
teim elég stabil lábakon áll-
tak, viszont – bár nagyon 
szerettem zenét hallgatni – 
tulajdonképpen laikus vol-
tam ezen a téren.

– Ugyanakkor a Magyar 
Földrajzi Múzeumban elhe-
lyezett Zenei könyvtárat kö-
zösségi programokkal nép-
szerűsíteni is kellett. Ez köny-
nyen ment?

– Örültem, hogy egy ki-
csit kiélhetem a pedagógusi 
vénámat. Főként iskolás, de 
óvodás csoportokat is fo-
gadtam, zenei vetélkedőket 
szerveztem diákoknak. 
Nem zavart, hogy új dolgo-
kat kellett próbálnom, úgy 
tapasztaltam, hogy az én 
életemre jó hatással van a 
megfelelő időben egy-egy 
komolyabb váltás. Ilyenkor 
arra kényszerülök, hogy 
szembenézzek magammal, 
újraértékeljem a dolgaimat 

és kénytelen vagyok új uta-
kat keresni, mert azért – 
valljuk be – valamennyien 
hajlamosak vagyunk az „el-
kényelmesedésre”.

– A zenei könyvtárban tel-
jesen egyedül kellett kitapos-
nia az új ösvényt?

– Ezúttal valóban nem 
állt mellettem tapasztalt 
kolléganő, sok mindent 
egyedül kellett felfedeznem, 
kitapasztalnom, noha a 
könyvtár munkatársai, ami-
ben csak tudtak, segítettek. 
A legtöbb szakmai támoga-
tást ebben az időszakban a 
Mag yar Köny v tárosok 
Egyesületének Zenei Szek-
ciójától kaptam. Miután be-
kapcsolódtam a szervezet 
munkájába, mindig volt 
hová fordulnom, ha elakad-
tam valamiben.

– Néhány éve az önkor-
mányzat jóvoltából egy új, 
különálló épületbe költözhe-
tett a zenei könyvtár, amely-
nek kialakításában, beren-
dezésében, működtetésében 
önnek oroszlánrésze volt.

– Óriási élményt jelentett 
számomra, már csak azért 
is, mert egy nagyszerű, lel-
kiismeretes építész alakítot-
ta át az egyébként régi épü-
letet modern zenei könyv-
tárrá. Úgy látott hozzá a 
tervezéséhez, hogy beült 
mellém a régi zenei könyv-
tárba és órákon át figyelte, 
miként szolgálom ki a ven-
dégeket, s közben ezeregy 

kérdést tett fel, mit és miért 
épp úgy teszek, hová kerül a 
visszahozott hang- és video-
állomány. Később a saját ta-
pasztalatai és a könyvtár 
kérésének megfelelően ala-
kította ki zenei részleg új 
otthonát. A berendezését a 
Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázatán nyertük, így való-
ban méltó helyre került ez a 
könyvtári szolgáltatás. Hat 
éve kiválóan működik itt a 
népszerű Zenei klub, az em-
berek nemcsak megszokták, 
de meg is szerették ezt a 
fiók intézményt.

– Nemrégen egy újabb 
váltás érkezett az életébe, 
amikor a városi könyvtár 
igazgatóhelyettese lett. Mi-
lyen érzés volt megválni a 
Zenei könyvtártól?

– Leginkább ahhoz tud-
nám hasonlítani, mint ami-
kor az ember gyermeke kire-
pül a családi fészekből. Nem 
tagadom, hatalmas megtisz-
teltetés volt számomra, hogy 
Sebestyénné Majchrowska 
Ewa engem kért fel erre a 
pozícióra, viszont egyértel-
mű volt, hogy a Hivatalnok 
utcai, központi épületben 
kell folytatnom a munkát. Ez 
egyrészt nagy öröm, más-
részt újabb óriási kihívás 
volt, hiszen ismét egészen új 
dolgokat is meg kellett tanul-
nom vagy legalábbis felele-
venítenem abból a régi deb-
receni tudástárból. A Zenei 
könyvtárban azért otthagy-
tam egy darabot a szívem-
ből, vagy legalábbis az éle-

„Az olvasók szeretetgesztusait úgy gyűjtögetjük, mint a virágszálakat”
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MINDENHÉTFŐN

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN

MINDENKEDDEN MINDEN SZERDÁN

Darabos tojás
Ft/db, méret: L

36 Ft -6Ft

30 Ft

Banán
Ft/kg

399 Ft -100Ft
299 Ft

476 Ft/kg

Silan Supreme öblítő
Ft/db, háromféle, 1,2 l, 716 Ft/l

1 049 Ft -190Ft
859 Ft

Vici füstölt lazac
szeletelt, 50 g, 9 380 Ft/kg

649 Ft -180Ft
469 Ft

Mátyás csemege
szalámi
750 g, 3 399 Ft/kg

3 549 Ft -1 000Ft

2 549 Ft
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temből. Azért sem bántam 
meg, hogy elvállaltam ezt az 
új beosztást, mert a közvet
len kolléganőimtől annyi 
szeretetet, segítséget, erőt 
és támogatást kaptam a kez
deti nehéz időszakban, ami
ről nem is hittem, hogy létez
het. Fárasztó, nehéz volt a 
váltás, de hatalmas élmény 
is. Mindenképpen új lendüle
tet adott számomra szakmai
lag és emberileg egyaránt.

– Mindig mosolyog. Ez a 
pozitív, derűs életszemléleté-
ből fakad vagy a hivatás ve-
lejárója?

– Meggyőződésem, hogy a 
mi szakmánkban kötelező a 
mosoly. Természetesen ne
künk is vannak rossz napja
ink, minket is érnek negatív 
dolgok a hivatásunkban és a 
magánéletünkben is, mint 
ahogyan mindenkit, de ezek 
nem tartoznak az olvasókra! 
Amikor kilépünk közéjük, a 
pult mögé állunk – szolgá
lunk. Minél gyorsabban, mi
nél szakszerűbben. Lehet, 
sokan úgy vélekednek erről, 
hogy akkor nem is őszinte, 
csupán színlelés ez a mo
solygós kedvesség. Én ezzel 
vitatkozom, mert azokban a 
percekben, amíg az olvasó
val foglalkozunk, egész biz
tosan őszinte a mosolyunk. 
Nyilván, miután kiszolgál
tam az olvasót és problémám 
van, nem fogok tovább vigyo
rogni, mint a vadalma, de 
addig, amíg ügyféllel foglal
kozom, ő a legfontosabb! Hi
szem, hogy aki önszántából 
választotta ezt a szakmát és 
szívesen műveli, annak a 
mosoly nem színlelés és nem 
esik nehezére.

– Vajon a könyvtáros, aki 
ilyen óriási mennyiségű 
könyvvel van körülvéve, ho-
gyan választja ki az olvas-
mányait?

– Amíg fiatalabb voltam, 
mindent vég igolvastam, 
amit elkezdtem, akkor is, ha 
nem tetszett. Egy idő után 
azonban azt mondtam, na 
nem, ennyi időm azért nin
csen, ha százhúsz évig élek 
sem! Ma már, ha elkezdek 
egy könyvet, s nem találom 
meg benne, ami lekötné a fi
gyelmem, egyszerűen lete
szem. Velem is előfordul, 
hogy találkozom olyan kö
tettel, amit a világ minden 
kincséért sem lapoznék fel, 
de ez ízlés kérdése. Egyéb
ként „mindenevő” vagyok, 
ami a műfajokat illeti. Sokfé
le irodalmat szeretek olvas
ni, úgy vagyok ezzel, ami
ként egy klasszikus zene
szerző fogalmazott: nincs 
ilyen vagy olyan zene, ha
nem csak jó és rossz zene 
van. Úgy vélem, ez a köny
vekre is igaz. Persze minden 
embernek mást jelent a jó 
könyv fogalma. Számtalan 
dolog befolyásolhatja, mikor, 
mit vesz elő az ember. Szabó 
Magdát például – bár nagy 
kedvencem – képtelen va
gyok fáradtan olvasni, mert 
nála minden mondatra oda 
kell figyelni. Agatha Chris
tiet viszont bármikor lehet 
olvasni, hisz egy igazán jó 
krimi akár pihentető is le
het. Nem szégyellem, bűn
ügyi regényeket is szívesen 
olvasok, de csak válogatva! 
Tulajdonképpen egy könyv
tárosnak nem kis kihívás 
azt kiválasztani, mit nem fog 
elolvasni. Szerencsére, még 

úgy kétháromszáz évnyi kö
tet előttem áll, valószínűleg 
a jövőben sem fogok unat
kozni!

– Ez már gyermekkorá-
ban is így volt? Szórakozás 
és buli helyett is olvasott 
inkább?

– Annak ellenére, hogy a 
szüleim szerint olykor „kó
rosan” sokat olvastam, azért 
a baráti társaságokat se ha
nyagoltam el. Igaz, nem vol

tam egy nagy buliarc, de 
könyvmolynak se tartottam 
magam. Kollégistaként ter
mészetesen nem is vonhat
tam volna ki magam a közös
ségből, de ez életkori sajá
tosság, vétek is lett volna ki
hagyni! Való igaz viszont, 
hogy számomra főképpen a 
könyv jelentette és jelenti az 
igazi kikapcsolódást. 

– Eddigi pályafutásából 
mik a legkedvesebb pillanatai? 

– Nehéz kérdés, hirtelen 
két nagyon kedves érdi ese
mény jut eszembe. Egy apu
ka rendszeresen járt a fiai
val a zenei könyvtárba köl
csönözni, majd a legkisebb 
fiúcska az egyik foglalko
záson is megjelent, akkor 
már iskolásként. A rendez
vény végén ez az apróság 
odarohant hozzám, lelke
sen átölelt és azt mondta: 
„Ha tudtam volna, hogy 
hozzád jövünk, hozok ne
ked egy dalt ajándékba!”. 

Kaphat ennél többet az em
ber? Nekem felért egy ran
gos kitüntetéssel. A másik 
talán nem kapcsolódik any
nyira a könyvtáros szak
mához, de szívemnek ked
ves történet. Szintén zenei 
könyvtáros korszakomban 
egy idő után óvónők is je
lentkeztek, szívesen hoz
nának csoportokat hoz
zám. El sem tudtam képzel
ni, miként fogom én húsz, 
alig hároméves csöppség 

figyelmét lekötni? Némi 
gyakorló óvónői segítség
gel végül ebbe is belerázód
tam, sőt nagyon megszeret
tem ezt a korcsoportot. 
Egyik ovis foglalkozást épp 
télen tartottuk, s a végén 
természetesen minden je
len lévő felnőtt öltöztette a 
kicsinyeket. Én éppen egy 
kisfiúra adtam rá a kabát
ját, sapkáját, majd keresni 
kezdtem a sálját. Hol a sá
lad? – kérdeztem. Hatal
mas szemeket meresztett 
rám, kihúzta magát, majd 
komoly hangon közölte: 
„Féjfi embej nem hojd sá
lat!”. Azóta is szállóige a 
könyvtárunkban.

– A könyvtáros rengeteg 
emberrel találkozik, s min-
denkivel illik türelmesen, sze-
retetteljesen foglalkoznia. 
Mindig sikerül?

– Nem. De az előadóművé
szek, a színészek munkájá
hoz hasonlítanám ezt a dol
got, akik szerint amennyi 
pozitív energiát, jót, szerete
tet adnak ki magukból a 
színpadon, legalább annyit 
kapnak vissza a közönsé
güktől. A könyvtárosok is 
így vannak ezzel, csak ne
künk nem színpadunk, ha
nem kölcsönzőpultunk van. 
Nem óriási dolgokról, hanem 
apró gesztusokról, parányi 
szeretetvisszajelzésekről 
beszélek, amelyek jólesnek, 
s olykor egész napunk han
gulatát meghatározzák. 
Ezeket mi úgy gyűjtögetjük, 
mint a virágszálakat, egy
másnak is elmeséljük őket, 
megosztjuk, hiszen bárme
lyikünk kapja is, mindannyi
unkhoz szólnak.

„Meggyőződésem, hogy a mi szakmánkban kötelező a mosoly”
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Lakossági  
tájékoztató
Az Érdligeten épülő szociális 
ellátó központ építésével és 
későbbi üzemeltetésével 
kapcsolatban lakossági tájé
koztatót tart az épület terve
zője és majdani üzemeltető
je. A tájékoztatón részt vesz 
dr. Aradszki András, az ener
getikai ellátásért felelős ál
lamtitkár, körzetünk ország
gyűlési képviselője és T. Mé-
száros András polgármester. 
Helyszín: az Érdligeti Általá
nos Iskola Túr utcai épületé
nek ebédlője (Túr utca 5–7.), 
időpont: 2017. május 24. szer
da 18 óra.

Meghívó 
küldöttgyűlésre
Az Érdi Csatornamű Vízgaz
dálkodási Társulat küldött
gyűlést tart 2017. május 26
án 17 órakor, a Polgárok Há
zában (Érd, Alsó u. 3). Napi
rendi pontok: 1. A Társulat 
2016. évi mérlege és beszá
molója, valamint a 2017. évi 
pénzügyi terve; 2. Pénzügyi 
elszámolás a 2008–2016 kö
zötti időszakról (befizetések, 
kifizetések); 3. Egyebek. 
Amennyiben a meghirdetett 
időpontban a küldöttgyűlés 
nem lesz határozatképes, 
változatlan napirenddel és 
helyszínen, 2017. május 29
én 18 órára hívják össze a kül
döttgyűlést.

Rendkívüli  
felvételi eljárás
Az Érdi Szakképzési Centrum 
Kós Károly Szakképző Iskolá
jában hat szakgimnáziumi és 
hat szakközépiskolai szakmá
ra jelentkezhetnek még a fia
talok, rendkívüli felvételi eljá
rás keretében május 19ig, a 
2017/18as tanévre. Szakgim
náziumi szakmák: autószere
lő; irodai titkár; kereskedő; 
közszolgálati ügyintéző; nyel
vi előkészítő irodai titkár; 
nyelvi előkészítő közszolgála
ti ügyintéző. Szakközépiskolai 
szakmák: festő, mázoló, tapé
tázó; gépi forgácsoló; karosz
szérialakatos; központi fűtés 
és gázhálózat rendszerszere
lő; szerszámkészítő; villany
szerelő. A jelentkezési lap az 
iskola honlapjáról tölthető le: 
www.koskarolyszki.hu.

HÍRHASÁB Har mincezer óra szolgálatban
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködé-
si szerződést kötött korábban az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesülettel, amelyben kikötötték, hogy a város anyagi-
lag támogatja az egyesületet annak érdekében, hogy a 
polgárőrséget hatékonyan bevonja a helyi közrend és 
közbiztonság védelmébe. A megállapodás alapján a pol-
gárőrség minden év áprilisában köteles beszámolni a 
közgyűlésnek a szakmai tevékenységéről.

Macsotay Tibor, az egye-
sület elnöke tájékoztatójá-
ban leszögezte, hogy 2016-
ban a polgárőrség két fő 
irányt határozott meg. Az 
egyik, hogy minél hatéko-
nyabban megfékezzék az il-
legális szemétlerakást, a 
másik pedig, hogy kidolgoz-
zák és a gyakorlatban is ha-
tékonyan alkalmazzák a 
Nagyvárosi Bűnmegelőzési 
Programban lefektetett 
irányelveket, ami a közbiz-
tonság erősítését és a lakos-
ság biztonságérzetének javí-
tását szolgálja.

A környezetvédelem te-
kintetében komoly előrelépé-
sek történtek, hiszen a tava-

szi várostakarítási akció 
után lezárták a Tárnoki úti 
kiserdőt, és a megóvása ér-
dekében a polgárőrség meg-
szüntette az átmenő gépjár-
műforgalmat is az érintett 
területen. A bevezető szaka-
szoknál kőtorlaszokat he-
lyeztek el, helyenként árkot 
is ástak azért, hogy az ille-
gális hulladéklerakást meg-
szüntessék, vagyis megőriz-
zék azt az állapotot, amely a 
„TeSzedd” akciónak köszön-
hetően alakult ki. A másik 
ilyen kiserdő a Zólyomi utcá-
tól és a Visegrádi utcától el-
terülő, a Fundoklia völgyhöz 
tartozó rész, ami Érd egyik 
legfertőzöttebb területe volt, 

mondhatni az illegális hulla-
déklerakás melegágya. A 
várostakarítás után az ön-
kormányzattal összefogva 
ezt a területet is körbezár-
ták és rendszeres ellenőrzés 
alá vonták. Az ősszel meg-
hirdetett zéró tolerancia kö-
vetkeztében pedig tovább 
csökkent az illegális szemét-
lerakás, hiszen a városveze-
tés segítségével rendszám-
felismerő kamerákkal, a 
térfigyelő rendszerrel, vala-
mint humán erőforrás bevo-
násával hajtóvadászatot in-
dítottak azokkal szemben, 
akik törvénytelenül helyez-
nek el hulladékot a város 
bel- és külterületén.

A Nagyvárosi Bűnmegelő-
zési Program elindítása óta 
1500–2000 érintett személyt 
sikerült megszólítani közve-
tett úton. Rendszeresen kite-
lepültek tavaly az érdi áru-
házakba, de személyesen is 
felkeresték azokat a nyugdí-
jasokat, akiknek az életkö-

rülménye miatt fennállhat a 
veszélyeztetettség lehetősé-
ge. Az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület tagja az Idősügyi 
Tanácsnak, azon keresztül 
újabb nyugdíjasszervezetek-
kel történt kapcsolatfelvétel 
és tartottak megelőző, figye-
lemfelhívó előadásokat pél-
dául arról, hogy hogyan 
szűrjék ki a telefonos csaló-
kat.

Az érdi polgárőrök 2016-
ban négy gépkocsival, hat 
motorkerékpárral, három 
biciklivel 154-en 31 600 órát 
töltöttek szolgálatban. Kivá-
ló kapcsolatot ápolnak a he-
lyi rendőrséggel, a közterü-
let-felügyelettel és az érdi 
szolgáltatókkal. Részt vet-
tek a téli krízisidőszakban, 
autóik meleg teával és taka-
róval voltak felszerelve és 24 
órában elérhetőek voltak. Az 
Érdi Városi Polgárőr Egye-
sület részt vett a városi ren-
dezvények biztosításában is.

QQ NyH

Bringapontok Érden

Hat, úgynevezett bringa-
pontot szerelt fel az érdi Fi-
delitas. Az ÉRD Arénában, 
a Polgárok Házában, az In-
tersparban, a Köleses Sörö-
zőben, a Szieszta Caféban, 
illetve a Gyros Maniában 
megtalálható dobozokhoz 
tartozó kulcsokat az ott 
dolgozóktól lehet elkérni, 
ha bajba kerültünk a nye-
regbe ülve.

A bringapontok lényege, 
hogy bárki, akinek kisebb 
problémája van a kerékpár-
jával, az a dobozokban ta-
lálható szerszámok és kel-
lékek segítségével kijavít-
hatja a sérülést.

– Az a célja, hogy az érdi 
kerékpáros közösséget ki-
szolgáljuk, illetve szeret-
tünk volna egy olyan lehe-
tőséget adni, hogy ha bajba 
kerülnek Érden, ne kelljen 
egy kerékpárszervizt ke-
resniük – mondta Riebel 
Zsófia. A Fidelitas Érdi 
Csoportjának elnöke meg-
jegyezte, a bringapontok 
civil támogatásokkal való-
sultak meg félmillió forint-
ból, de a jövőben szeretnék 
bővíteni az állomásokat, s 
ehhez javaslatokat várnak 
az erdifidelitas@gmail.
com e-mail címre.

QQ DomoNkos

Hol okauszt-megemlékezés
Megemlékezést tartottak vasárnap délelőtt az érdi zsidó 
temetőben. Az eseményen a holokauszt érdi áldozataira 
és valamennyi zsidó mártírra emlékeztek a résztvevők.

A múltidézést az érdi 
székhelyű Dunamenti Zsidó 
Kulturális Egyesület szer-
vezte. Hidasi Endre, a DU-
ZSIKE elnöke megemlékező 
beszédében elmondta, hogy 
a holokauszt egy olyan ese-
mény, amire folyamatosan 
emlékeznünk kell.

– Az Auswitz-Birkenauba 
elhurcolt, majd elpusztított 
magyar állampolgárok, zsi-
dók és cigányok olyan embe-
rek, akik itt születtek és itt 
éltek – fogalmazott.

A holokauszt érdi áldoza-
taival kapcsolatban Hidasi 
Endre elmondta, noha elég hi-
ányosak az ismeretek és a for-
rásanyagok is ellentmondáso-
sak, de az biztos, hogy annak 

idején komolyabb zsidó közös-
ség volt a településen.

A Dunamenti Zsidó Kultu-
rális Egyesületnek az egyik 
legfőbb célja éppen az, hogy 
az Érden és környékén még 
meglévő zsidó emlékeket fel-
kutassa és ápolja. A holoka-
uszt-megemlékezéseken túl 
kulturális programokat 
szerveznek, közösségi és 
imaházakat hoznak létre, 
valamint szociális és karita-
tív tevékenységet is folytat-
nak. Ugyanakkor – mint azt 
az egyesület elnöke elmond-
ta – a szervezet nem szárma-
zási vagy vallási alapon mű-
ködik, azaz mindenkit szíve-
sen látnak a tagjaik között.

QQ NyH

A Fidelitas Érdi Csoportja a Polgárok Házában is felszerelt egy 
bringapontot

Hidasi Endre, a DUZSIKE elnöke emlékezett a mártírokra
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Meg  újul és kibővül  
a Napsugár óvoda
A napokban megérkezett a Tárnoki úti óvoda építési en-
gedélye. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, vár-
hatóan még a nyáron megkezdődhet az intézmény átépí-
tése – jelentette be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András polgármester.

Az építkezés az óvoda- és 
iskolafelújítási programso-
rozat része, amely a Batthy-
ány 2020 városfejlesztési 
program kiemelt eleme, és 
részben a Modern Városok 
programja keretében való-
sul meg.

Mint az idei Óvodai Szak-
mai Napok megnyitóján el-
hangzott, 2019 szeptemberé-
ig közel 2,3 milliárd forint 
értékben fejlesztik az érdi 
óvodákat. A Tárnoki úti Nap-
sugár óvoda 260 millió fo-
rintból újul meg, illetve bő-
vül, hiszen egy pluszemele-
tet is kap az intézmény, így 
négy csoportszoba várja 
majd a gyerekeket. Az óvoda 
új bútorokkal és játszóesz-
közökkel is gazdagodik.

– Szeretnénk, ha az óvoda-
építés jelentős része már a 
nyári szünetben lezajlana, 
és a szorgalmi időszakra mi-
nél kevesebb munka marad-
na, hiszen akkor már ott 
lesznek a gyermekek is – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András.

A polgármester sikeres-
nek értékelte a május 6-ai 
várostakarító akciót: az ön-
kéntesek munkájának kö-
szönhetően 259 gumiabron-
csot, 13 tonna sittet és 120 
köbméter hulladékot szállí-
tottak az ÉTH munkatársai. 
A polgármester megköszön-
te minden résztvevő munká-
ját, hangsúlyozva: van ered-
ménye a várostakarítási ak-
cióknak és a zöldterületek 

megóvását célzó intézkedé-
seknek, hiszen tavaly csu-
pán a kiserdőből szedtek 
össze annyi szemetet, mint 
most az egész városban.

T. Mészáros András pol-
gármester végezetül a váro-
si programokra hívta fel a 
figyelmet. Dr. Tuzson Bence 
kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkár 
május 19-én 18 órakor, a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban tart lakossági fóru-
mot, Álljunk ki Magyaroszá-

gért címmel. Az esemény 
házigazdája dr. Aradszki 
András államtitkár, ország-
gyűlési képviselő lesz.

Május 23-án Aradszki 
András a Szociális Gondozó 
Központ új, egy helyszínre 
koncentrált épületegyütte-
sének megvalósításáról tart 
lakossági fórumot a Túr ut-
cai iskolában. A rendezvé-
nyekre szeretettel várják az 
érdeklődőket.

T. Mészáros András el-
mondta azt is: május 24-én 

ünnepélyesen átadják a Vö-
rösmarty gimnázium új tor-
nacsarnokát. Mint a polgár-
mester utalt rá, az iskolások 
régóta várták és nagy öröm-
mel veszik birtokba az új lé-
tesítményt.

Egyéb, szórakoztató ren-
dezvények is várják az érdi-
eket májusban: 27-én az im-
már hagyományos Szőlővi-
rág ünnep, 28-án pedig a vá-
rosi gyereknap nyújt kikap-
csolódást az egész család-
nak. n ÁdÁm K.

Átl agon felül teljesít a szakrendelő
Az országos átlagnál magasabb a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény szakmai színvonala a tavalyi 
évi beszámoló szerint, ezt a páciensek visszajelzései is 
alátámasztották. Persze kapott kritikát is az intézmény, 
de ezeken folyamatosan igyekszik javítani a rendelő 
szakmai vezetése.

2016-ban a járóbeteg-
szakellátás keretében, a la-
boratóriumi vizsgálatokat is 
figyelembe véve, 339 672 or-
vos-beteg találkozás történt, 
ez valamennyivel kevesebb, 
mint az előző évben. A fogá-
szati szakellátás forgalma 
viszont jelentősen nőtt, ösz-
szesen 14 817 beteget láttak 
el, a 2015. évi 11 579 beteggel 
szemben. Ez 28 %-os növeke-
désnek felel meg.

Az egynapos sebészeten 
1466 beteget operáltak meg. 
A legtöbben szürkehályog-
műtétre érkeztek. A máso-
dik legjelentősebb csoportot 
az ortopédia és kézsebésze-
ti beavatkozásokat igénybe 
vevők jelentették, de fontos 
volt az általános sebészeti 
és a fül-orr-gégészeti profil 
is. A szolgáltatást a jövőben 
szeretnék bővíteni nőgyó-
gyászati és az urológiai te-
rülettel.

A Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 
OEP által finanszírozott ka-
pacitása a 2016. évben nem 

változott. Heti 1301 szakor-
vosi (1143 rendelői + 158 
gondozói) és 1466 nem szak-
orvosi órában gyógyították 
a betegeket.

2016. évben az önkor-
mányzat által biztosított 30 
millió Ft lehetővé tette a 
szükséges műszerpótlást. 
Ebből a forrásból fedezték a 
röntgenkészülékek karban-
tartását és több nagyértékű 
műszert is beszereztek. 
Ezek között voltak endosz-
kópos eszközökhöz tartozó 
optikák, UH vizsgálófej, fú-
rómotor és nőgyógyászati 
ultrahangkészülék is. Ezen 
felül az intézet saját költség-
vetéséből számítógépet, 
klipptartót, klímát és UH ke-
zelőfejet szerzett be.

A Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény je-
lenleg is hazánk egyik leg-
szélesebb spektrummal ren-
delkező járóbeteg-szakellá-
tó intézménye. Összesen 37-
féle szakorvosi rendelés mű-
ködtetésére van engedélyük. 
2016-ban sikerült megszün-

tetni a fül-orr-gégészeten 
korábban kialakult orvoshi-
ányt, igaz, a betegek igénye 
miatt dr. Kovács Mária ren-
delései túlzsúfoltak marad-
tak. Orvoshiány miatt nem 
sikerült megoldani a máso-
dik bőrgyógyászati rendelés 
újraindítását, és a második 
félévtől a szemészet is ki-
sebb óraszámban tudott 
csak rendelni. Gondot jelent 
még a nőgyógyászok hiánya 
is, de problémát jelent a száj-
sebészet túlterheltsége is, 
ugyanis ilyen szakrendelés 
Budapest és Dunaújváros 
között csak Érden van. A 
szakorvoshiány megszünte-
tésére az egészségügyi in-
tézmény folyamatos erőfe-
szítéseket tesz, az állásokat 
rendszeresen hirdetik.

2016-ban új szakmaként 
eleinte 3 órában beindítot-
ták az endokrinológiai szak-
rendelést, ami után akkora 
az érdeklődés, hogy az óra-
számot 4-re emelték, és ter-
vezik az óraszám további 
bővítését is.

2016-ban elindult az 
ÁNTSZ által koordinált 
mammográfiai szűrés má-
sodik ciklusa. Sajnálatos 
tapasztalat, hogy interneten 
terjedő álhírek miatt a ko-
rábbi 33,48 %-os megjelené-

si arány 20 %-ra esett visz-
sza. Emiatt háziorvosokat is 
bevonva és a helyi média 
biztosította lehetőségeket is 
kihasználva felvilágosító 
kampányba kezdtek, hiszen 
ez az egyik leghatékonyabb 
szűrővizsgálat, aminek kö-
szönhetően korábban évi 20 
melldaganat korai diag-
nosztizálásával sok életet 
menthetnek meg.

Az intézet keretében mű-
ködő védőnői szolgálat 2016-
ban is kiváló munkát vég-
zett. Városunkban 2016-ban 
696 gyermek született. Ez 
16-tal (2,3 %-kal) több, mint 
a 2015. évi szám. A koraszü-
löttek száma 48 fő (6,8 %) 
volt, ami alacsonynak szá-

mít. Négy esetben otthon-
szülésre került sor, ebből 3 
volt tervezett. A védőnők ha-
tékony felvilágosító munká-
jának köszönhetően az új-
szülöttek közel 64 %-át leg-
alább fél évig, 54 %-át pedig 
12 hónap után is szoptatják, 
ami 9 százalékos javulást 
mutat az előző évi adathoz 
képest. A területi védőnői 
gondozásban 3623 családot 
tartanak nyilván, a 0–6 éves 
gondozott gyermekek szá-
ma 4362 volt. Ebből szociáli-
san veszélyeztetett volt 111 
gyermek. A státusvizsgála-
tok rendben megtörténtek, 
az 1 éves 100 %-ban, a 6 éves 
96 %-ban teljesült.

Qn BNYH

260 millió forintból újul meg az intézmény

Dr. Kőszegi Gábor főigazgató: önkormányzati forrásból fedezték a 
röntgenkészülékek karbantartását és több nagyértékű műszert is 
beszereztek
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Overallos barlangtúrák
Az idegenforgalom kínála-

tában az 1990-es évek elején 
bukkant fel az overallos bar-
langtúra kifejezés, s a „mű-
faj” azóta is népszerű a föld 
alatti világok kedvelőinek 
körében. Nagyjából ebben az 
időben alakult meg a Dorog–
Esztergom térségének bar-
langkutatását újjáéleszteni 
hivatott Benedek Endre Bar-
langkutató és Természetvé-
delmi Egyesület, a BEBTE. 
Lényegében e két tény össze-
függéséről szólt Lieber Ta-
más – az egyesület alapító 
tagja, elnöke – előadása a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
ban.

A Sátorkőpusztai-barlang 
fokozottan védett természeti 
érték. A Dorog és Esztergom 
között fekvő Nagy-Strázsa-
hegyben keletkezett. A 253 
méter tengerszint feletti ma-
gasságban nyíló barlangot a 
második világháborút köve-
tő évtizedekben nyitották 
meg, és akkor kezdték meg 
tudományos feltárását is. A 
német hadsereg ellenőrzése 
alatt tevékenykedő kőbányá-
szok 1944-ben bukkantak a 
sziklafalban robbantások 
hatására megnyíló repedés-

re. A barlangászok munkája 
nyomán az első térkép 1946-
ban készült a 286 méter hosz-
szú, 46 méter mélységet el-
érő járatrendszerről.

A kristálybarlang híre 
nemcsak a szakembereket 
vonzotta, gyűjtők is hamar 
megjelentek, így a látványos 
képződmények lassan el-
fogytak, a fosztogatás „ipari 
méreteket öltött” – ahogy Li-
eber Tamás fogalmazott. A 
Sátorkőpuszta i -ba rla ng 
pusztításában azonban a 
környéken állomásozó kato-
nák – magyarok és szovjetek 
egyaránt – játszották a fő-
szerepet. Jelesebb alkal-
makkor a körleteket barlan-

gi képződményekkel deko-
rálták, de egyes visszaemlé-
kezések szerint a laktanya-
udvart is szépen fejlett 
gipsztömbök, egykori oszlo-
pok maradványai díszítet-
ték. A barlang védelmében, 
megóvásában előrelépést je-
lentett, hogy az 1990-es 
években a terület kikerült a 
katonaság fennhatósága 
alól. De sokat segített a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park 
1997-es megalakulása, illet-
ve a civil barlangász szerve-
zetek tevékenysége, ame-
lyek lényegében az 1950-es 
évek végétől viselik gondját e 
ritka természeti képződ-
ménynek. n (mnp)

Korábban „ipari méreteket” öltött a fosztogatás

Uta zó postamúzeum

A kiegyezés a magyar 
postaszolgáltatás önállósu-
lását is elhozta: 1867-ben 
megalakult a Magyar Kirá-
lyi Posta. Erre az esemény-
re emlékezik a szervezet 
egy ünnepi „roadshow-val”. 
Egy postai teherautón be-
rendezett pici múzeummal 
járják az ország települése-
it, amelyeken másfél évszá-
zada postahivatal nyílt 
meg.

Eredeti ötlet, ahogy a ki-
állítás tervezői a mai kor 

vívmányait ötvözik a 
múlttal. A gyerekek-
ről egy tablettel fotó 
készül, a kész felvéte-
len már egy korhű ru-
hában megjelenő vir-
tuális postás nyújt át 
nekik levelet, mond-
hatnánk, hogy elekt-
ronikus üzenetet kap-
nak a múltból. Így 
nyer konkrét tartal-
mat az utazó múzeum 
jelszava: Történelmet 
kézbesítünk.

A kicsi, de nagyon 
informatív tárlat a 
tablóival, az eredeti 
postai eszközökkel – 
postakürt, levélmér-

leg, távíró, első generációs 
távbeszélő – különleges 
csemege a mai gyerekek-
nek, akik jószerivel azt sem 
tudják már az e-mail, az 
SMS korában, hogy mi az a 
távirat, s hogy milyen be-
rendezésekkel továbbítot-
ták ezeket az üzeneteket, 
ahogy lassan a vezetékes 
telefon is csak a múzeum-
ban lesz látható, s levelet is 
egyre ritkábban küldünk 
felbélyegzett borítékban.

Qn (mnp)

Történelmet kézbesít a virtuális postás

Kiá llítás a Czabai-kert jubileumán
Az egyedülálló érdi töl-

gyes természetvédelmi terü-
letté nyilvánításának 40. év-
fordulójáról is megemlékez-
tek a múlt csütörtökön a 
Parkvárosi Közösségi Ház-
ban. A jubileum alkalmából 
csoportos kiállítás nyílt, 
amelyen többek között Ko-
vács Mátyás erdőmérnök és 
egyetemi tanár, valamint a 
Képzőművészek Érdi Közös-
sége tagjainak képeit láthat-
ta a közönség.

Negyven esztendeje nyil-
vánították természetvédel-
mi területté a közel egyhek-
tárnyi erdős területet, ame-
lyen a tulajdonosoknak si-
került megőrizniük az egy-
kori tölgyerdő egy szeletét. 
Mivel az égig érő fák a ma-
darak kedvenc fészkelőhe-
lyei is, pár éve Madárpara-
dicsomként is emlegetik a 
tölgyest.

A jelentős évfordulóról a 
madarak és a fák napján 
emlékeztek meg a Parkvá-
rosi Közösségi Házban. A 
rendezvény Czabai Balázs, 
a Szociális Gondozó Köz-
pont, a Képzőművészek Érdi 
Közössége és az Irodalom-
kedvelők klubja együttmű-

ködésével jött létre. A fákat, 
erdőket és madarakat felvo-
nultató tárlatot Majorné 
Bániczki Julianna mű-
vésztanár nyitotta meg. Ki-
emelte: az itt kiállító amatőr 
és autodidakta képzőművé-
szek tavaly nyáron, a Cza-
bai-kert árnyas fái alatt 
megtartott művésztelepen 
kovácsolódtak igazi közös-
séggé, nem csoda, hogy töb-
ben azokat az alkotásokat 
tették közszemlére, ame-
lyek abban a kellemes kör-
nyezetben születtek.

A tárlat megnyitóját köve-
tően a rendezvény közönsé-
ge megtekinthette Csóli Vi-
rág egy évtizeddel ezelőtt 
készült riportfilmjét a Cza-
bai-kertről, majd Daróci 
Lajosné beszélgetett Cza-
bai Balázzsal, aki többek 
között elmondta, a termé-
szetvédelmi területté nyil-
vánítás hosszadalmas, 
csaknem hét évig tartó fo-
lyamat volt, ám érdemes volt 
kitartania, mert ma is Érd 
egyik természeti értékeként 
tartják számon. n B. Edit

Természetesen természet ihlette képek kerültek a falakra

Programozás, játék, sport
aLogiscoolnyári élménytáboraiban
A nagy sikerű őszi és téli tá-

borok után a nyári szünetben
is indít kurzusokat Érden a
többéves tapasztalattal ren-
delkező Logiscool Élményala-
pú Programozó Iskola. A je-
lentkezők többféle tematika
közül választhatnak: az ötna-
pos turnusok alatt elkészíthe-
tik első saját számítógépes já-
tékukat, háromdimenziós vilá-
gokban programozhatnak,
vagy telefonra és tabletre ké-
szíthetnek saját applikációkat,
illetve robotokat programoz-
hatnak, Minecraft világot épít-
hetnek vagy megismerkedhet-
nek a videóvágás és a honlap-
készítés alapjaival. A tábort
hét turnusban, június 19-től jú-
lius 30-ig, illetve augusztus 21-
től 25-ig tartják. A programo-
zás világában lelkes egyete-
mista oktatók kalauzolják a
6-14 éves gyerekeket, fiatalo-
kat, akiket a délelőtti temati-
kus programokmellett délután
sok élmény, sport és játék vár.
Azokat is szeretettel fogadják,
akik még sosem programoz-
tak, és örömmel látják a koráb-
bi táborokbanmár jártasságra
szert tett diákokat is.
– Célunk az, hogy a diákok

játszva, élményalapon, életko-
runkhoz és ismereteikhez iga-

zítva, egymásra épülő kezdő
és haladó kurzusokon tanulja-
nak meg programozni, és el-
sajátítsák az algoritmikus
gondolkodás alapjait. Ügye-
lünk arra, hogy olyan, a leg-
újabb elvárások szerint fej-
lesztett tananyaggal dolgoz-
zunk, ami a gyerekeknek is
élmény. Táboraink tavaly ha-
talmas népszerűségnek ör-
vendtek: országszerte mint-
egy ötezer gyerek töltött ve-
lünkegy-egyhetet. Idén ennek
duplájára számítunk – tudtuk
meg Kővári Zoltántól, a Logis-
cool Érd tulajdonosától, aki
elmondta azt is: a tábort a Lo-
giscool Felső utca 1. szám
alatti épületében tartják, de
lesznek programok a tanuszo-
dában, az ófalui sportpályán,
a tavas játszótéren, valamint a
százhalombattai strandon is.
A tábor reggel fél kilenctől dél-
után fél ötig tart, és napi há-
romszori étkezést biztosíta-
nak a gyerekeknek.

Telefon: 70/386-3581
E-mail: hello.erd@logiscool.com

Honlap:
www.logiscool.com/hu/school/erd
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Előtérben a lenge munkák
Az lenne a furcsa, ha Jófejű Kinga nem foglalkozna már 
gyerekkora óta kézművességgel. Édesapja, Jófejű Emil 
neves népi fafaragó, édesanyja a höveji pókhímzéseivel 
szerzett nevet. Kinga pedig (újra)fölfedezte a hajócsip-
két, aminek szakértője lett – a Népművészet Ifjú Meste-
re, a Népi Iparművész címek birtokosa –, ahogy ezt a 
Szepes Gyula Művelődési Központ előtéri tárlóiban köz-
szemlére tett munkái is mutatják.

Húsz évvel ezelőtt ismer-
kedett meg Jófejű Kinga a 
hajócsipke-készítés techno-
lógiájával, egy néhány per-
ces bemutató alkalmával, a 
fogásokat aztán maga sajátí-
totta és fejlesztette mesteri 
szintre.

A hajócsipke kicsi, hajó-
formájú orsókról kapta a ne-
vét, amivel ezeket a csomó-
zott kézimunkákat készítik, 
de nevezik frivolitásnak, 
azaz szabad fordításban 
„lenge munkának” is. Ez 
persze nem a minőségre 
utal, amint Kinga elmondja, 
a hajócsipke értékét, míves-
ségét és a ráfordított időt te-
kintve a vert csipke és a hor-
golás között helyezkedik el. 
Nagy előnye, hogy viszony-
lag könnyen elsajátítható, 
kevés és egyszerű eszköz 
kell hozzá, az eredmény pe-
dig látványos. Mutatós csip-

keszegélyek és nyakékek 
készülhetnek a módszerrel, 
de kalap, mellény, babake-
lengye, terítő is látható a tár-

lókban, a felhasználás sok-
rétűségét mutatva.

A technológia eredete nem 
teljesen tisztázott, egyesek 
szerint angol apácák talál-

ták ki, mások a francia ere-
detre esküsznek, az biztos, 
hogy a 18. században sokfe-
lé, például Mária Terézia ud-
varában is készültek ilyen 
csipkék. Aztán feledésbe 
merült. Napjainkban Jófejű 
Kinga munkái adnak esélyt 
– nem titkolja a módszert, 
szívesen átadja a tudását 
bárkinek –, hogy ismét nép-
szerűvé váljon, termékei 
megtalálhatók a Néprajzi 

Múzeumban, az Óbudai Mú-
zeumban, s rendszeresen 
részt vesz különböző kézmű-
ves-seregszemléken, vásá-
rokon. n –p–

Jófejű Kinga nem titkolja a módszert, szívesen átadja tudását bárkinek

Ver ssel, prózával a szép magyar beszédért
Bíró András író kezdeményezésére vállalta 2008-ban a 
Szepes Gyula Művelődési Központ, hogy évente vers- és 
prózamondóversenyt hirdet iskolásoknak a szép ma-
gyar beszéd népszerűsítése érdekében. Az idei progra-
mot tekinthetjük az éppen egy éve elhunyt íróra való 
emlékezésnek is.

A Bíró András – Érd város 
díszpolgára – nevét viselő 
versenyre idén is szép szám-
mal jelentkeztek gyerekek, a 
kisebbek korcsoportjában 
(7–12 év) negyvenegyen ne-
veztek, így náluk külön-kü-
lön díjazták a vers- és próza-
mondókat. A nagyobbak kor-
osztályába (13–18 év) mind-
össze nyolcan vállaltak sze-
replést.

A kiírás szerint kortárs 
költők és írók műveiből lehe-
tett választani, s szívesen 
vették a szervezők, ha valaki 
Bíró András-művel készült. 
A második korcsoport ver-
senyzői meg is fogadták ezt a 
tanácsot, s többségük a ver-
senyalapító-névadó költemé-
nyével lépett a zsűri elé.

– Örültem, hogy sok Bíró-
művet hallottunk – mondja 

Daróci Lajosné, az IRKA 
vezetője, a korcsoport zsűri-
jének elnöke –, s még nekem 
is újdonság volt a Bátyám, a 
színek mestere című vers, én 
sem ismertem eddig. Általá-
ban jól választottak művet a 
versenyzők, s nagyon tehet-
séges versmondókkal talál-
koztunk. Az előadások men-
tesek voltak a túlzott hang-
súlyoktól, gesztusoktól. Nem 
volt könnyű kiválasztani a 
díjra érdemes előadókat.

A kicsik népes mezőnyéről 
Nida Judit, a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár igazgatóhe-
lyettese, a korcsoport zsűri-
elnöke mondja:

– A művek kiválasztása 
néhány melléfogástól elte-
kintve ebben a csoportban 
is többnyire megfelelt a gye-
rekek életkorának, felké-
szültségnek, amiben a fel-
készítő tanároknak is nagy 
szerepük volt. Néhány pró-
zai mű talán kicsit hosszabb 
volt az ideálisnál. Annak vi-
szont nagyon örültünk, 
hogy nagyon sok első osztá-
lyos versenyző volt, akik 
még olvasni is éppen csak 
megtanultak, s mégis reme-
kül helytálltak.

A bírálók végül – a zsűri 
tagjai voltak még: Kuzsel-
né Schóber Ágnes, a sóskú-
ti Andreetti Károly Általá-
nos és Művészeti Iskola 
igazgatója, Tóth Lászlóné, 

az érdi Óperencia-Bíró 
András Könyvesbolt mun-
katársa – összesen 14 díjat 
osztottak ki a legjobb pro-
dukcióknak.

Qn M. Nagy

Eredmények
7–12 éves korcsoport, vers: I. Budai Anna (Érdligeti); II. Dö-
mötöri Linett Elizabet (Andreetti); II. Ulrich András Pál (Érdlige-
ti); III. Majer Szonja Hanna (Bolyai) és Gábor Anna (Érdligeti). 
Különdíj: Keresztes Emma (Andreetti). Próza: I. Medgyesi 
Emma (Eötvös, Diósd); II. Kis Botond Farkas (Andreetti); III. 
Szlovacsek Lilla Érdligeti; Különdíj Varga Nóra (Érdligeti) és 
Lacsik Eszter (Vörösmarty).
13–18 éves korcsoport: I. Hordós Kíra (Feszty, Komárom); II. 
Rácz Andrea (Kós); III. Url Izabell (Vörösmarty).

Hordós Kíra (14 éves), Kányádi Sándor: Pantomim című versével első 
helyezést ért el

Díjátadó után a versenyzők is értékelték a hallottakat



TISZTA OTTHON GYORSAN
ÉS EGYSZERŰEN?
Minden nálunk vásárolt
laminált padló* mellé

tisztítószert
adunk ajándékba .
*Min. 15 m2 vásárlása esetén.

Érvényes:
2017. május 31-ig vagy
a tisztítószer-készlet erejéig.

2030 Érd, Budafoki út 14.
23/375-833

www.hubertparketta.hu

Legyél túl gyorsan
a tavaszi nagytakar ításon ,
és élvezd az együtt töltött
pillanatokat a családdal !
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Száztíz évvel ezelőtt a Zöld-
tó a legnagyobb kiterjedésű 
állóvíz volt Texasban. A hűvös 
vízzel teli tó tavasszal különö-
sen szép volt, mikor a partját 
szegélyező barackfák kibon-
tották rózsaszín szirmaikat.

Mára már ez a csodás vidék 
teljesen eltűnt, a tóból csupán 
szikkadt, terméketlen lapály 
maradt. Nyáron napközben 
a hőmérséklet harminchat 
fok is lehet – árnyékban, ha 
találsz. Ebben a kiszáradt tó-
mederben található a Zöld-tó 
tábor. Melyik gyermek ne sze-
retne táborba menni? De ide 
senki nem érkezik önszántá-
ból, a tábort rossz fiúk számá-
ra hozták létre.

Stanley ebbe a nevelő-
otthonba kerül, ahol szigo-

rú szabályok szerint élnek a 
rendőrség által begyűjtött 
gyermekek. Főszereplőnk új 
lakótársai Röntgen, Hónalj, 
Zéró, Polip, Cikcakk és Mág-
nes. Ki lehet a Barlanglakó, és 
ki lesz közülük a barátja? És 
miért ásnak gödröket? Stan-
leynek sikerül-e megtörnie az 

átkot, ami generációkon át 
sújtja a családját? És mi törté-
nik, ha megjelennek a legve-
szélyesebb, vörös szemű és fe-
kete fogú sárgafoltos gyíkok? 
Minden kérdésünkre választ 
ad ez a remek, cselekmények-
ben gazdag ifjúsági regény.

A könyv az Egyesült Álla-
mokban nyolc iro-
dalmi díjat nyert el. 
Magyarországon 
2016-ban Stanley 
kincse címen is 
megjelent.

Louis Sachar 
zseniális története 
– mindkét fordítás-
ban – megtalálható 
a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában.

Lou is Sachar: Stanley, a szerencse fia

A könyvből nagysikerű film is készült

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1589 Ft/m2-től
Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

ÉRDI ÚSZÓ SPORT Nonprofit Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Nyári Úszótábor 2017!

Értesítjük önöket,hogy az Érdi Úszó Sport
Nonprofit Kft. idén is ,sok úszással, élmé-
nyekkel gazdag programokkal vár min-
den gyermeket 4 éves kortól - 16 éves
korig(úszástudástól függetlenül) a nyári
úszótáborába!

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
– minden nap 08.00- 16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 4400 Ft/nap
– testvér kedvezmény érvényesíthető
(amásodik gyermeknél 3900 Ft/
nap )

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

RÉSZLeTeS PROgRamuNK:
– tábor nyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál,reggel
7.15-től-7.45-ig

– tábor zárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30 –ig)

– napi 2x 60’perces úszás reggel,illetve
délután (a megfelelő tudásszinttel rendel-
kezőknek úszóedzés)

A két úszás között ,napközben szakemberek
irányításával sport foglalkozások. (Sorverseny,
labdajátékok ,foci stb…) Valamint Különböző szí-
nes programjaink várják gyermekeiket (rajz és
kézműves foglalkozás, éneklés-mesedélután)
Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem
A gyermekek csak abban az esetben mehetnek
egyedül haza a nyári napközis foglalkozás hely-
színéről, ha ezt írásban, dátummal ellátva kéri
a szülő!
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda
(Érd, Gárdonyi Géza u .1.), valamint a Gárdonyi
Géza Ált.Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) biz-
tosítja.
TuRNuSOK IDőPONTja:
június 19. -június 23. július 10. – július 14.
június 26. –június 30. július 17.-július 21.
július 03.- július 07. július 24.-július 28.
jelentkezés: folyamatosan,de legkésőbb az
adott turnust megelőző héten.(a tábor befi-
zetését is legkésőbb az adott turnust meg-
előző héten kell rendezni)
befizetés: Az első turnusra : 2017.06.06-án
kedden,vagy 06.14-én szerdán 16.00-17.30 ig
(uszoda),utána június 19.-től minden hétfőn
16.00-17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp
Henriettnél
váRjuK jeLeNTKeZÉSÉT!!!!!!

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!!!!

2017.június 19-tól, július
28-ig,intenzív,heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk gyer-
mekeik jelentkezését, 4 éves
kortól !!!!! ( 20 fős csoportok-
ban 2 oktatóval!!)
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás, ugrásszerű változást
eredményez a résztvevő gyerme-
kek tudásában. (1-2 hét alatt sen-
kit sem lehet megtanítani úszni,
ezért kérem a szülőket, ezt ne is
várják ezt el tőlünk!)
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a hi-
ányzott óraszámmal megegyező
le nem úszott óra pótolható, a
nyári intenzív tanfolyamok végéig!
az oktatás időpontja: Hétfőtől-
Péntekig 16.00-17.00 óra között
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza u.
1. tanuszoda
Az úszásoktatás egyhetes ára
7000 Ft (testvérkedvezmény ér-
vényesíthető)
befizetés: június 19-től Hétfő-
nként 16.00-17.15 óra között az
uszodában FülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi tele-
fonszámon: FülöpHenriett (06/20
22 15 502)

Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft
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Iro dalmi körút Erdélyben
A Határtalanul program keretében öt napot tölthettek 
Erdélyben a Teleki iskola hetedikesei, április 3-ától 
7-éig. A kirándulás alkalmával megújították a testvéris-
kolai kapcsolatot a sáromberkei líceummal.

Május 3-án vetített képes 
előadáson meséltek a Teleki 
iskola hetedikesei arról az öt 
napról, amit április elején tölt-
hettek Erdélyben, a Határta-
lanul program keretében. Az 
EMMI 1,88 millió forinttal tá-
mogatta a kirándulást. Az 
Irodalmi körút és természet-
járás Erdélyben elnevezésű 
program keretében számta-
lan helyet bejárt a huszonöt 
érdi diák és az őket kísérő 

négy pedagógus, köztük az 
iskola igazgatója.

Első nap Nagyszalontát és 
Köröstárkányt csodálták 
meg, második napon a János 
barlangot és a tordai sóbá-
nyát. A harmadik nap volt a 
legzsúfoltabb: Marosvásár-
hely, Sáromberke, Farkasla-
ka, Szejkefürdő, Székelyud-
varhely szerepelt a program-
ban. A negyedik napon elju-
tottak Segesvárra, Nagy-
enyedre és Torockóra. Az 
utolsó napon Kolozsvár, 
Csucsa és Nagyvárad neve-

zetességeit nézhették meg a 
gyerekek.

– Sikerült bejárnunk a ma-
gyarlakta területek nagy ré-
szét. Amellett, hogy nagyja-
ink – köztük Arany János – 
nyomában járhattunk, elláto-
gattunk Sáromberkére, az is-
kola névadójának szülőhelyé-
re is. A kastélyban ma líceum 
működik, és az intézménnyel 
megújítottuk, felélesztettük a 
régi, évek óta nem működő 

testvériskolai köteléket – 
mondta lapunknak Rábainé 
Radó Katalin tanárnő, a diá-
kok egyik kísérője.

A testvériskolai szerződést 
Patkóné Séra Ilona igazgató-
nő kötötte meg Sáromberkén. 
Mint lapunknak elmondta, bí-
zik benne, hogy a jövőben ez 
egy működő kapcsolat lesz. A 
következő tanévben közös pro-
jektet kívánnak indítani az er-
délyi iskolával, és ősszel sze-
retnék vendégül látni a sárom-
berkei diákokat – tette hozzá 
az igazgatónő. n ÁdÁm

Vetített képes előadáson meséltek a Teleki iskola hetedikesei az Er-
délyben töltött öt napról
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAM
Nyugdíjasok Ki Mit Tud? Találkozója
Érd MJV Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 
szervezésében
Május 26-án, pénteken 14 órakor
Nagy nap a kicsiknek!
Gyereknap a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében és a sétányon
Május 28-án, vasárnap 10–17 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Négylábú hungarikum, avagy 
nemzeti kincsünk a magyar vizsla
Göblyös Péter fotókiállítása.
A kiállított képek jótékonysági vásárából 
befolyt összeggel a Futrinka Egyesület 
magyar vizsla fajtamentését támogatjuk.
Megtekinthető május 29-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető május hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Hajócsipkék
Jófejű Kinga, a Népművészeti Ifjú 
Mestere kiállítása
Megtekinthető május hónapban

KLUBÉLET
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Bíró András 94 éves lenne
Május 19-én, pénteken 15.30 órától

KERTBARÁT KÖR
Ehető virágok
Halmos Mónika gasztrobotanikus 
tanácsadó, az ehető virágok 
szakértőjének előadása.
A vetített képekkel illusztrált előadáson 
különlegességek kóstolására is lesz 
lehetőség.
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 19-én, pénteken 17 órától

KÉZMŰVES KLUB
Fali dísz szövése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 20-án, szombaton 10 órától

VITALITÁS KLUB
Esély életünk filmjének átírására
Előadó Kalocsainé Ressinka Eszter
Május 22-én, hétfőn 17 órától

DUNA ART FOTÓKLUB 
Szabadtéri közös fotózás
Május 23-án, kedden 17 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
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 
kényszermunkára 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
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A lengyel irodalom  
gyöngyszemeiből
Május 24-ig
KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Egy kiállítás képei – a Móra Ferenc 
Általános Iskola tanulóinak a zeneműhöz 
készített illusztrációi
Megtekinthető május 24-ig
KÖNYVBEMUTATÓ
Kubassek János: A Szahara 
bűvöletében
A kötetet bemutatják Farkasvölgyi 
Frigyesné, a Medicina Kiadó igazgatója 
és dr. habil. Papp-Váry Árpád egyetemi 
tanár
Május 24-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
MEGLEPETÉS
Gyermeknapi zsákbamacska
Május hónapban
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban
PROGRAM
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hónapos 
kortól 3–4 éves korig
Május 26-án, pénteken 10 órakor
Gyermeknap a Múzeum-kertben
„Hozz egy könyvet, vigyél kettőt!” – 
kötetlen könyvcserebere gyerekeknek, 
játékos vetélkedők
Május 28-án, vasárnap

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madárzene
Madarak és fák napja
Május hónapban
PROGRAM
A Magyar Állami Operaház 
aranykora – Komlóssy Erzsébet 
művészete
Előadó Clementis Tamás, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, Opera 
Nagykövet
Május 23-án, kedden 17 órakor

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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

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
VERNISSZÁZS
Csetneki József festőművész 
kiállítása
A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér 
művészeti író. Közreműködik Szatmári 
Kristóf szaxofonon.
Május 26-án, pénteken 18 órakor

Nagy nap a kicsiknek

Szá talan izgalmas
programmal várjuk
a kicsiket és nagyokat
a Magyar Földrajzi Múzeum
kertjébe.

2017.
május 28.
vasárnap
10–17 óráig

A rendezvény fő támogatója
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Május 22., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Érd–Dunaújváros Kohász KA 
21:15 Élő örökségünk 11/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  Bibliai szabadegyetem    

46/90. rész
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:45 Tűzijáték

Május 23., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép  
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Balázs József Quintet
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00  2016–2017. évi  labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–Videoton FC II.
23:40  Műábránd
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15 Híradó
 0:30 Tűzijáték

Május 24., sZERDA
19:00 Híradó

19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

47/90. rész
21:00 Piktorok városa – Nagybánya
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó
23:00 Tűzijáték

Május 25., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 99. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
  Érd–Dunaújvárosi Kohász KA (ismétlés)
21:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:45 Tűzijáték

Május 26., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 99. rész
20:00 Műábránd

20:20 szalmabábuk lázadása
 tévéfilm
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:00  Híradó
23:15 Tűzijáték

Május 27., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 75. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Piktorok városa – Nagybánya
22:00  Bibliai szabadegyetem    

47/90. rész
23:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

Május 28., VAsáRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 szalmabábuk lázadása
 tévéfilm
22:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:50 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:20 Tűzijáték

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 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti 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 A tudomány mai állása  
 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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

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.



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Pöttöm Sziget Bölcsőde

DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Aradi utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a kisgyermeknevelők munkájának

segítése a gyermekek ellátásában,
nevelésében, környezetük rendjének,
tisztaságának megteremtésében;

• a nevelési munka feltételeinek
biztosítása, a bölcsőde takarítási
munkálatainak elvégzése.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: középfokú képesítés, dajka
szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs

levél,
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 2. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális

Gondozó Központ - Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/463/2017, valamint a munkakör
megnevezését: dajka;

• elektronikus úton Demjén Szilvia
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül;

• személyesen Demjén Szilvia részére,
Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt;

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek maradéktalanul
megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 5.
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Érdi Tankerületi Központ PÁLYÁZATOT HIRDET
TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.

Amunkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
(próbaidő kikötésével).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő (14-22 óráig).
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alispán utca 8/a.
Amunkakörbe tartozó feladatok:
takarítói feladatok ellátása.
Alkalmazás: a Munka Törvénykönyve
szerint.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet.
A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló

okiratok másolata,
• egészségügyi alkalmassági

(amennyiben rendelkezésre áll).

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. június
01-től.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017.május 26. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információ a 06-23-520-616
telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az

Érdi Tankerületi Központ címére
történő megküldésével (2030
Érd, Alispán u.8/A.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: takarító;

• elektronikus úton Sárközi Márta
igazgató részére a marta.sarkozi@
kk.gov.hu e-mail címen keresztül;

• személyesen az Érdi Tankerületi
Központban, 2030 Érd ,Tompa
Mihály u. 1.
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Érdi Tankerületi Központ
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

KLASSZIKUS HANGSZERES GITÁRTANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 ÉRD, Felső utca 33.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikus gitár hangszeres
oktatás munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú
képesítés, klasszikus gitár szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,

• erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén),

• pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. 08. 28.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné Bán
Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-
helyettese nyújt, a 06-23-365-641,
06-23-364-318-as, vagy a 06-20-776-
4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi

Tankerületi Központ, Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Felső u. 33.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplő azonosítószámot: 214-

5/2017, valamint a munkakör

megnevezését: klasszikus hangszeres

gitártanár;

• elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére

a zenesuli.erd@gmail.com e-mail

címen keresztül;

• személyesen Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére,

Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásánakmódja,

rendje: a beküldött pályázat

megismerése után személyes

találkozás, majd e-mail-es, telefonos

vagy postai úton való értesítés.

A pályázat elbírálásának

határideje: 2017. június 6.

A foglalkoztató intézménnyel

kapcsolatban további információt

a www.erdizeneiskola.hu

honlapon szerezhet.
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Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

telefonszámokon, illetve e-mail 
címen tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com

A TAVASZI ZÖLD- és BIOHULLADÉK
GYŰJTÉSI ÜTEMTERVE

Lapunk az ütemtervet 
heti bontásban, a jára-
tok érkezését megelőző 
lapszámban közli.

2017. MÁJUS 27.
Ács u; Aggteleki u; Aj-

nácskő u; Aknász u; Aradi u; 
Aszfaltozó u; Asztalos u; Bá-
dogos u; Bajcsy-Zs. u; Bako-
nyi u; Bányász u; Barlang u; 
Bérc u; Betonozó u; Bihari u; 
Bikszádi u; Bognár u; Bor-
széki u; Börzsönyi u; Bras-
sói u; Burkoló u; Búvár u; 
Bükk u; Cserhalmi u; Cser-
hát u; Csigás u; Csillés u; 
Csiszoló u; Csobánci u; Csó-
kakő u; Csúcs u; Csurgói u; 
Daróci u; Darukezelő u; Deb-
rői u; Detrekő u; Dévai u; Dé-
vényi u; Drégely u; Egervári 
u; Esztergályos u; Faragó u; 
Fátra u; Favágó u; Fazekas 
u; Felvinci u; Fényező u; Fes-
tő u; Firtos u; Fogarasi u; 
Földmérő u; Földmunkás u; 
Fonó u; Fraknó u; Fűtő u; 
Fuvaros u; Füleki u; Fűré-

szelő u; Füzérvári u; Gépész 
u; Hargitai u; Hegesztő u; 
Hegyalja u; Hollókő u; Iglói 
u; Írottkő u; Kalotaszegi út; 
Kárpáti u; Kassai u; Kés-
márki u; Kolozsvári u; Ko-
máromi u; Körmöci u; Ko-
rompai u; Korponai u; Kő-
halmi u; Kőszegi u; Krasz-
nahorka u; Liptói u; Lőcsei 
u; Mátra u; Mecseki u; Murá-
nyi u; Naszályi u; Nógrádi u; 
Orom u; Radnai u; Regéci u; 
Retyezáti u; Rozsnyói u; Sal-
gói u; Selmeci u; Somogy-
vári u; Somoskő u; Sóskúti u; 
Szendrői u; Szigetvári u; 
Sziklás u; Szirtes u; Szová-
tai u; Tárnoki u. (a Bajcsy-
Zs. u. és a Kolozsvári u. kö-
zött); Tárnoki köz; Tátra u; 
Temesvári u; Tömösi u; Tor-
dai u; Torockói u; Törcsvári 
u; Trencséni u; Tusnádi u; 
Ungvári u; Üveges u; Verec-
kei u; Vihorlát u; Visegrádi 
u; Vízmosás u; Zengő u; Zi-
lahi u; Zólyomi u.
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Pályázati felhívás

SPORT ÉS IFJÚSÁGI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Sport és Ifjúsági 
Bizottsága pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazgatási terü
letén működő civil szervezetek 
részére.
A Sport és Ifjúsági Keretre pályáz
hatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják megoldani:
•	 ifjúsági korosztály számára 

legalább havi rendszerességgel 
közösségi összejövetelek, 
klubok programjainak 
szervezése;

•	 ifjúsági és gyermeksport
rendezvények szervezése, 

versenyeken való részvétel;
•	 szorgalmi időszakon kívüli 

programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szünidei 
stb.);

•	 gyermek és ifjúsági táborok 
szervezése, azokon való 
részvétel;

•	 fogyatékkal élők részére 
szervezett sport és szabadidős 
rendezvények megtartása.

A pályázat benyújtható: szemé
lyesen ügyfélfogadási időben Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján (Érd, 
Budai út 8. fsz.), ügyfélfogadási 
időn kívül az Ügyfélszolgálati 

Irodára (Érd, Alsó u. 3. fszt.), vagy 
postai úton Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Humán 
Irodájának (2030 Érd, Alsó u. 1., 
Pf. 31.) címezve. A pályázatot egy 
példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra kérjük 
ráírni: „Sport és Ifjúsági Keret 
pályázat”.
A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása meg
található az alábbi linken: http://
erdmost.hu/2017/04/24/palyazat
sportesifjusagikeretre/

Sport és Ifjúsági Bizottság

Pályázati felhívás

KULTURÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága pályá
zatot hirdet az önkormányzat 
közigaz gatási területén működő 
civil szer vezetek részére.
A Kulturális Keretre pályázhat
nak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felso
rolt feladatokat kívánják meg
oldani:
•	 Érd Megyei Jogú Városban 

hagyománnyal bíró vagy 
hagyományteremtő céllal 
megvalósuló fesztiválok, 
rendezvények szervezése 

vagy azokhoz való aktív 
kapcsolódás;

•	 Érd Megyei Jogú Városban 
kulturális, művészeti 
események, kiállítások 
rendezése, kiadványok 
készítése;

•	 nemzetiségi, kisebbségi 
hagyományőrző programok, 
események rendezése;

•	 oktatási, nevelési célú 
városi rendezvények vagy 
rendezvénysorozatok 
szervezése és lebonyolítása.

A pályázatot személyesen a Pol
gármesteri Hivatal Ügyfélszol

gálati Irodájára (Polgárok Háza, 
Alsó u. 3., fsz.) lehet benyújtani, 
vagy postai úton a Humán 
Irodának címezve (Polgármes
teri Hivatal, Humán Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1.), zárt borítékban. 
A borítékra kérjük ráírni: „Kultu
rális Keret pályázat”.
A pályázatok benyújtási 
határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása 
megtalálható az alábbi linken: 
erdmost.hu/2017/04/24/palya
zatkulturaliskeretre/

Köznevelési és  
Művelődési Bizottság

Pályázati felhívás

TER MÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkor
mányzat közigazgatási terüle
tén működő civil szervezetek ré
szére.
A Természet és Környezetvédel
mi Keretre pályázhatnak mind
azon civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt felada
tokat kívánják megoldani:
•	 természeti és épített 

környezet megóvását, 

ápolását, gazdagítását, 
fejlesztését szolgáló 
programok szervezése;

•	 parlagfűmentesítési akciók 
szervezése;

•	 környezetvédelmi 
célú nevelési, oktatási 
programok szervezése, 
kiadványok készítése.

A pályázatot személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél
szolgálati Irodájára (Érd, Alsó 
u. 3. fszt. 1.) vagy postai úton 
a Lakosságszolgálati Irodának 
címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) 

lehet benyújtani, zárt boríték

ban. A borítékra kérjük ráírni: 

„Természet és Környezetvédel

mi Keret 2017.”

A pályázatok benyújtási 

határideje: 2017. május 24.

A pályázat részletes kiírása 

megtalálható az alábbi linken: 

erdmost.hu/2017/04/25/palya

zattermeszeteskornyezetve

delmikeretre/

Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottság

Pályázati felhívás

EGÉSZSÉGÜGYI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
Az Egészségügyi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közössé
gek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, 

javítását célzó programok megvalósítása;
•	 egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség

ellenes, valamint prevenciós, szemléletmódváltást elősegítő programok 
rendezése, illetve azokon való részvétel.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd, Alsó 
u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A 
borítékra kérjük, írják rá: Egészségügyi Keret pályázat.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:  
erdmost.hu/2017/04/24/palyazategeszsegugyikeretre/

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati felhívás

SZOCIÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbi
akban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 a szociális ellátás alanyainak életminőségjavítását, szociálisan hátrányos 

helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, 
akciók megvalósítására;

•	 a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, 
ilyen rendezvényeken való részvételre.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd, Alsó 
u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A 
borítékra kérjük, írják rá: Szociális Keret pályázat
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:  
erdmost.hu/2017/04/24/palyazatszocialiskeretre/

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati felhívás

KÖZRENDVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közrendvédelmi Bizottsága pá
lyázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés 

fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében 
szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro
dájára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Városrendésze
ti Csoportnak címezve (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet 
benyújtani, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi 
Keret pályázat”.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:
erdmost.hu/2017/04/26/palyazatkozrendvedelmikeretre/

Közrendvédelmi Bizottság



MegjelentaCsaládi Lapo áj i á !

e városunk és a környék
bb csomópontjain, kereskedelmi

helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!
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Nagykanizsa

A tArtALoMbóL:
• Megküzdött a boldogságért - interjú Péter Szabó Szilviával

• Játszani is engedd... - Teremtsük meg a játék lehetőségét, a
kisiskolás gyermekünkkel közös örömforrást

• online család az online térben - Mire figyeljünk, ha a
családtagjainkat, gyermekeinket biztonságban szeretnénk tudni?

• gyerünk a szabadba! - Elfeledett játékok és sportok a friss levegőn

• a béke szigetei - Ötletek hangulatos kerti pihenőhelyekhez

• apák anyaszerepben
• a szezon egészséges finoMságainak
receptJei
• férfias
stílusban
• kultblokk,
prograMaJánló

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

KLASSZIKUS HANGSZERES ZONGORATANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 ÉRD, Felső utca 33.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikuszongora
hangszeres oktatás munkaköri leírás
alapján.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú
képesítés, klasszikus zongora szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképesszakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló okiratok
másolata,

• erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén),

• pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak, a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges

kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. 08. 28.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné Bán
Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-
helyettese nyújt, a 06-23-365-641,
06-23-364-318-as, vagy a 06-20-776-
4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi

Tankerületi Központ, Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2030 Érd,

Felső u. 33.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot: 215-
5/2017, valamint a munkakör
megnevezését: klasszikus hangszeres
gitártanár;

• elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető-helyettes részére
a zenesuli.erd@gmail.com e-mail
címen keresztül;

• személyesen Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető-helyettes részére,
Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: a beküldött pályázat
megismerése után személyes
találkozás, majd e-mail-es, telefonos
vagy postai úton való értesítés.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 6.
A foglalkoztató intézménnyel
kapcsolatban további információt
a www.erdizeneiskola.hu
honlapon szerezhet.
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
MATEMATIKA - INFORMATIKA,

valamint

ANGOL SZAKOS TANÁRI
munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Amunkakörbe tartozó,
illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: a
megpályázott szakos tantárgy
oktatása felső és gimnáziumi
tagozaton.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetemi végzettségű szakirány,
• büntetlen előélet.

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs

levél,
• erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata.
Amunkakör betölthetőségének
időpontja: 2017. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 15. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Pintérné Bernyó
Piroska nyújt, a 06-23-365-140-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: elektronikus úton Pintérné
Bernyó Piroska részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 20.
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BALÁZS JÁNOS
Junior Prima és Liszt Ferenc-díjas

zongoraművész szabadtéri zongoraestje

2017. MÁJUS 21. VASÁRNAP
Budapest, Szent István tér, Bazilika előtt

Jegyár: 2000 ft
A befolyt összegből az UNICEF
tevékenységét támogatjuk.

Az MVM bemutatja
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ELADÓK BALATONFÜREDI
LUXUS TÁRSASHÁZAK
SAJÁT STRANDDAL, WELLNESSZEL!

Várjuk érdeklődését! 06-70-454-5110

ACARINA RESIDENCE
Balatonfüred egyik
legfrekventáltabb területén
épülő földszint + 4 emelet
magas, 64 lakásos luxus
társasház.

A telekrészt délnyugatról
erdő és nádas veszi körül,
dél-délnyugati határa
közvetlen Balaton-
parti, 105méteres saját
partszakasszal, stranddal,
fürdőzési lehetőséggel.

A leendő lakástulajdonosok
örök panorámában
gyönyörködhetnek
a Balatonra és
a Tihanyi-félszigetre. 47
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11,5 kg háztartási PB 4000.- Ft/db
23 kg ipari PB 7500.- Ft/db
Motorikus gáz 10,5 kg 4850.- Ft/db

Megrendelés: 8:00 - 18:00
INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL
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www.budaorsikerteszet.hu

DÍSZNÖVÉNYEK
KERTI JÁTSZÓTEREK
TÉRKÖVEK

2040 Budaörs, Rákóczi Ferenc u. 40.
Kinizsi út 1-3. (Tesco Parkoló)
Facebook: Budaorsi Kerteszet
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Mi is tudunk!
Hetedik alkalommal rendezte meg kulturális gálamű-
sorát a Batthyány iskola. A múlt péntek délutáni ren-
dezvényen az iskola szinte minden diákja és tanára 
szerepelt valamilyen közös produkcióban.

A Mi is tudunk című ren-
dezvényt annak idején 
azért hozták létre, hogy 
erősítsék az iskola és a szü-
lők közti kapcsolatot.

– A gála lehetőséget nyújt 
arra, hogy az osztályok be-
mutatkozhassanak olyan 
oldalukról is, ami egy kicsit 
más, mint az iskolai mun-
ka. Ilyenkor elmosódnak a 
csoportok közti tanulmányi 
különbségek – mondta la-
punknak a rendezvény fő-
szervezője, Kozma Zoltán-
né igazgatóhelyettes, hoz-

zátéve: az osztályok, illetve 
szakkörök maguk döntik 
el, milyen műsorszámmal 
lépnek fel.

– Kiemelném még a ren-
dezvény közösségépítő sze-
repét is, hiszen sok közös 
munka, együttes gyakorlás 
van egy-egy bemutató mö-
gött. A Mi is tudunk része 
az éves munkatervünknek, 

minden osztály szinte min-
den tanulója szerepel a gá-
lán, és gyakran hónapokig 
készülnek rá a pedagógu-
sok és a diákok. Rábeszélni 
senkit sem kell, mindenki 
nagy örömmel vesz részt 
benne. A szülők is nagyon 
várják már ezt az alkalmat: 
már szeptemberben érdek-
lődtek, hogy lesz-e idén Mi 
is tudunk – tette hozzá Koz-
ma Zoltánné.

Az idei gálának két meg-
lepetése is volt: az egyik a 
tanítók tánca, a másik pe-

dig a finálé: a 
közös éneklés-
ben minden pe-
dagógus és min-
den g yerek 
részt vett. A mű-
sor igen változa-
tos volt: a musi-
calrészletek, a 
zajbrigád pro-
dukciója és a 
fek vőtá m a sz -
bemutató mel-
lett rajzos il-
lusztrációk ké-
szültek a János 

vitézhez, mignonok táncol-
tak, „szilvásgombócok” 
repkedtek, és volt olyan 
osztály is, amely jelnyelvvel 
és lepeltánccal kísérte A 
zene az kell című számot. 
Ez volt az a rendezvény, 
ahol a kalinka, a palotás és 
a hip-hop békében megfért 
egymással.

QQ Á. K.

Volt olyan osztály, amely jelnyelvvel és lepel-
tánccal kísérte A zene az kell című számot

Mis e Kis Szent Terézért
Ahogy sok éve minden esz-
tendőben, idén is püspöki 
szentmisén emlékeztek a 
szentéletű szerzetesnőre, 
a Székesfehérvári Egyház-
megye kiemelkedő hitval-
lójára. A szertartást köve-
tően a résztvevők a nővér 
sírjánál együtt imádkoz-
tak a magyar „Kis Szent 
Terézként” is emlegetett 
Bogner Mária Margit bol-
doggá avatásáért.

Az Óvárosi Szent Mihály 
Plébániatemplomban a 
múlt szombaton megtar-
tott szentmisén a helyi és a 
megyei püspökségből ér-
kező egyházfők és hívek 
mellett Aradszki András 
energiaügyi államtitkár, 
térségünk országgyűlési 
képviselője, T. Mészáros 
András, Érd polgármese-
tere, a Vizitációs Rend és a 
Szeretet misszionáriusai 
rend szerzetesnői, vala-
mint a délvidéki, főként 
Szabadkáról és Nagybecs-

kerekről érkező zarándo-
kok is részt vettek.

A Bogner Mária Margit vi-
zitációs nővér halálának év-
fordulójára emlékező szent-
misét Spányi Antal me-
gyéspüspök celebrálta. Töb-
bek között felidézte a szerze-
tesnő rövid, ám végtelen 
alázattal és derűvel viselt 
szenvedéssel és az elesettek 
iránti irgalommal teli életét.

A megyéspüspök szentbe-
szédében kiemelte: a hívek 
számos helyen megemlékez-

nek és ünneplik ezt a napot, 
ám a világi emberek szemé-
ben korántsem volt sikertör-
ténet a fiatalon elhunyt nő-
vér élete. Pedig szeretete 
önmagán túlmutató, önzet-
len és példaértékű volt. Ő a 
betegség és elzártság magá-
nyában sem volt soha egye-
dül, Isten jelenléte új és élte-
tő tartalmat adott életének. 
Amikor Bogner Mária Mar-
gitra emlékezünk, nemcsak 
múltba tekintünk, hanem a 
jelenben is kérjük közbenjá-
ró imádságát – fűzte hozzá 
Spányi Antal.

A vizitációs nővért öt esz-
tendeje már a „tiszteletre-
méltó” jelző illeti meg. Nem-
csak hazánkban, hanem 
más országok kolostoraiban 
és templomaiban imádkoz-
nak boldoggá avatásáért, 
ahogyan ezt tették Érden 
Spányi Antal vezetésével a 
május 14-ei püspöki szentmi-
se résztvevői is, a nővér sír-
jánál, Domonkos Béla szob-
rászművész Bogner Mária 
Margitról készült alkotását 
körülállva. Q BÁlint Edit

Sírját körülállva imádkoztak Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért 
 (Fotók: Boros Sándor)

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő és a Szeretet misszioná-
riusai rend szerzetesnői
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Érd  Körbe harmincadszor!
Az április 23-ról elhalasz-
tott Érd Körbe városkerülő 
kerékpáros túrát pótolták 
május 14-én délelőtt. A 
harmincadik városkerü-
lésre ismét megtelt a város 
főtere, hogy családias han-
gulatban körbekerékpá-
rozzák a várost a megszo-
kott 10, 30 és 60 kilométe-
res távokon.

A főtéren különböző kísé-
rőrendezvények színesítet-
ték a programot. A túra szo-
kás szerint a főtérről az Er-
csi út felé vette az irányt, 
majd a temető irányából az 
ófalusi pincesoron ment a 
menet a Téglagyár, illetve a 
Duna-part felé, ahol az Érd 
Körbe Egyesület kezdemé-
nyezte, hogy egy játszóteret 
hozzanak létre.

Visszafelé ismét a gáton 
haladt a hömpölygő tömeg, s 
a Fő utca, Felső utca szaka-
szon tértünk vissza a Főtér-
re, ahol egy kisebb pihenő 
után a 30 kilométeresek to-
vábbmentek, a tíz kilométe-
res távot választók pedig 
befejezték a kört. A nagyobb 

távot választók viszont a Zá-
mori út felé folytatták egé-
szen a Parkvárosi napközis 
táborig, ahonnan egy kisebb 
pihenőt követően mentek 
Érdliget felé, hogy visszatér-
jenek a Főtérre.

A legnagyobb táv a 60 kilo-
méteres, a tavaly elhunyt Só-
lyom Lajosról elnevezett em-
lékkör volt, amely Diósdon, 
Törökbálinton, Biatorbá-
gyon, Etyeken és Sóskúton 
keresztül vezetett. A 30. Érd 
Körbe legszínesebb prog-
ramja viszont talán mégsem 
a túra volt, hanem a bringa-

szépségverseny. A velocipéd 
most sem maradt ki, de a női 
és férfi bringák mellett futó-, 
szobor-, összteleszkópos, 
mountain bike, bmx, tan-
dem-, elektromos-, utánfu-
tós-, fekvő- vagy éppen 
szimpla szoborkerékpár is 
megjelent, szóval tulajdon-
képpen minden két- vagy 
többkerekű képviseltette 
magát.

– Vannak nagyon sokan, 
akik évek óta jönnek, de van-
nak mindig újak is, nem csak 
Érdről, hanem a környező 
településekről is. Ez egy 
nagyszerű városépítő ren-
dezvény – mondta Csengeri 
Attila főszervező. Az Érd 
Körbe Egyesület elnöke 
megjegyezte: már nemcsak 
azok szeretnének részt ven-
ni rajta, akiknek van kerék-
párjuk, hanem azok is, akik-
nek nincs.

– Ebben is próbálunk elő-
relépni egy közbringarend-
szerrel. Reménykedünk ben-
ne, hogy előbb-utóbb ez is 
megvalósul Érden – tette 
hozzá Csengeri Attila. n D.B.

Ez egy nagyszerű városépítő rendezvény  (Fotók: Boros Sándor)

Már azok is szeretnének részt venni az Érd Körbén, akiknek nincs ke-
rékpárjuk
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65929 Ft/m2

TŰZIFA
3 ÉRV, hogymost vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen száraz fával fűt

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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ZUMBA
egy kicsit másképp!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik amozgást.

Bejelentkezés: 06-30/632-0917
Érd, Esküdt u. 4.

Péntekenként 10-11 óráig,
Csütörtökönként 17-18 óráig. 47
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JELENTKEZÉS: 20 950-9321, 20 454-6114
www.sulizsur.hu
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NYÁRI TÁBOROK az érdi Kőrösi Iskolában
2017.08.07–08.11 „4 tábor 1 helyen, 1 időben, kedvező áron”

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ
rendőrAkAdÉMiA

AnGol, rG/PoMPoM tánC

Ivartalanítási akció
Támogatott ivartalanítási akció indult május 10-én a
Sirius Alapítvány szervezésében, azoknak a kutya- és
macskatartóknak, akik eddig anyagi okból nem tud-
ták igénybe venni ezt a lehetőséget.
A kontrollálatlan szaporo-

dás ellen csak ivartalanítás-
sal lehet védekezni, ezt
azonban sokan nem enged-
hetik meg maguknak. A Siri-
us Alapítvány aDMKft. és az
ÉRD kézilabdacsapatának
720 ezer forintos támogatá-
sából most 400 ezer forintot
erre a célra fordít: átvállal-
ják a beavatkozások árának
bizonyos százalékát.
Az akcióban Dr. Fekete

Balázs állatorvos, illetve a
Városközponti Állatorvosi
Rendelő vesz részt; ők most
k e d v e z m é n y e s
áron végzik az
ivartalanítást, és
ennek a mérsékelt
összegnek egy ré-
szét a Sirius fedezi.
Így egy kandúr mű-
tétje most 3000, a
nőstényé 5000 fo-
rint, a kan kutyáké
8000, a szukáknál
pedig testsúlytól
függően 10-17 ezer
forintba kerül. Az
árak a varratsze-
dés díját már tar-
talmazzák, az ope-
ráción kívüli több-
letszolgáltatásokat
(műtéti gallér ára, kórházi
elhelyezés, egyéb beavatko-
zás), illetve az előre nem lát-
ható komplikációk esetén
keletkező költségeket vi-
szont nem.
Az ivartalanítási akcióra

a Sirius Alapítványnál le-
het jelentkezni, a 06 30 276
6071-es telefonszámon,

vagy a siriusalapitvany@
gmail.com e-mailcímen (a
gazda adatai, elérhetősége,
valamint az állat neme és
súlya, illetve mérete feltün-
tetésével). A jelentkezők
egy kódszámot kapnak az
alapítványtól, ezzel jogo-
sultak a kedvezmény igény-
bevételére. Fizetni a ren-
delőben kell. A kedvez-
ményt csak érdiek, és leg-
feljebb két állatra vehetik
igénybe – hívja fel a figyel-
met közleményében az ala-
pítvány elnöke, hangsú-

lyozva: az akció a rendelke-
zésre álló forrás erejéig, de
legfeljebb július 30-áig tart.
Mint Böjtös Andrea lapunk-
nak elmondta, becslése sze-
rint a 400 ezer forint körül-
belül 150-200 állat ivartala-
nítására lesz elegendő.

nÁdÁmKatalin
(XX)

Az akcióbanDr. Fekete Balázs állatorvos,
illetve a Városközponti Állatorvosi Ren-
delő vesz részt (Fotó: Sirius Alapítvány)
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Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu; 
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Ére meső a hollandiai világkupán
A harmadik világkupa-állomáson volt érdekelt a hollan-
diai Stadskanaalban a két érdi kerekesszékes vívó, 
Dani Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna. Előbbi a tőrözők-
nél ezüst-, utóbbi bronzérmet ért el, de Krajnyák még a 
párbajtőrösöknél aranyérmes lett, míg ketten a párbaj-
tőr csapatban lettek elsők.

Dani Gyöngyi kezdte meg 
előbb a versenyt. A párbajtő-
rözők B-sérültségi kategóriá-
jában a csoportkört négy 
győzelemmel és két vereség-
gel abszolválta az érdi ver-
senyző. Ezt követően a tizen-
hat között görög ellenfelét 
verte 15–11-re, majd a nyolc 
között az ukrán Tatjana 
Poznyak 15–8-ra nyert, így 
Dani a hetedik helyen zárt.

Az A-kategóriában Kraj-
nyák Zsuzsanna mind az öt 

csoportmeccsét megnyerte 
(25–8-as különbséggel), a 
nyolcaddöntőben a hongkon-
gi riválist simán verte (15–
5), a nyolc között egy másik 
hongkongit 15–7-re múlt fe-
lül, de a harmadiktól már 
kikapott, így bronzérmet 
szerzett – ahogy a másik ma-
gyar, Veres Amarilla is.

A szombati játéknapon 
tőrben indultak a magyarok,  
Krajnyák itt is öt győzelem-
mel zárta a csoportkört, a 16 

között izraelit vert 15–1-re, 
majd hongkongit 15–9-re. Az 
elődöntőben Hajmási Éva 
következett, akit 15–6-tal 
búcsúztatott, majd egy újabb 
hongkongi jött a sorban, de 
már a fináléban, ahol kiéle-
zett csatában 15–14-re nyert 
Krajnyák, így aranyérmes 
lett.

Dani Gyöngyi a tőrözőknél 
ötből három meccset nyert a 
csoportban, s jól osztotta be 
energiáit. Harmadik ki-
emeltként meccs nélkül ke-
rült a nyolc közé, ahol német 
ellenfelét verte könnyedén 
15–3-ra, aztán a grúz rivá-
list 15–12-re, de a döntőben 
az olasz vívó 15–5-re győ-
zött, így Dani második lett.

A hollandiai vk-állomás 
utolsó napján a női párbajtőr 
csapatverseny következett. 
A magyarok Dani Gyöngyi-
vel és Krajnyák Zsuzsanná-
val a soraikban az elődöntő-

ben kezdtek, ahol a franciá-
kat győzték le 45–40-re, 
majd a döntőben a lengyele-
ket viszonylag könnyedén 
45–36-ra.

QQ Domonkos

Az aranyérmes női párbajtőrcsapat: Veres Amarilla, Dani Gyöngyi, 
Krajnyák Zsuzsa, Fóris Erika

BIRKÓZÁS

Döntő csaták
Az idei Diák II. kötöttfogású országos bajnokságot Za-
laegerszegen rendezték meg, több mint 160 versenyző 
indult el rajta. A mezőny nagyon erős volt, hiszen ezek 
a gyerekek már előtte több válogatóversenyen vettek 
részt, hogy kivívják maguknak és az egyesületüknek 
az indulás jogát.

Az érdiek 9 versenyző-
vel álltak fel a szőnyeg 
köré a verseny megnyitá-
sakor. A hosszan elhúzó-
dó, nagyon szép küzdel-
meket bemutató versenyen 
több versenyző is a döntő-
be került, és birkózhattak 
a bajnoki címért. A nagy 
csaták után hárman áll-
hattak a dobogó harmadik 
fokára, bronzéremmel a 

nyakukban: Gazsi Máté, 
Gyenes Bence és Naran-
csik Bence. Nagyon érté-
kes pontszerző helyeket is 
szereztek a Spartacus ver-
senyzői, Bori Richard és 
Hermann Norbert V. he-
lyezést értek el.

Miközben a Diák II. kor-
csoport versenyzői az ob-n 
mutathatták meg tudásu-
kat, több száz kilométerrel 
odébb, Románia fővárosá-
ban, Bukarestben két érdi 
birkózó lépett a szőnyegre. 
Sipos Boglárka fáradtan 
az előző hetek fogyasztá-
saitól, nem volt túl jó formá-
ban, de így is táblára bir-
kózta magát, de sajnos ott 

elhagyta az ere-
je és kiesett.

Kovács Bence 
először lengyel 
v e r s e n y z ő v e l 
mérhette össze 
az erejét, és ho-
zott egy nyertes 
meccset. A kö-
vetkezőben egy 
román verseny-
zőtől kikapott, 
majd egy ceglédi 
honfitárssal ke-
rült össze, ahol 
szintén nyert, 
ezzel a bronz-
éremért birkóz-
hatott. Fél lábbal 

a dobogóra kerüléstől a 
finn versenyző bizonyult 
technikásabbnak, mert 
pontozással Bence fölé ke-
rekedett, így neki az 5. he-
lyezés maradt.

(Forrás:  
Érdi Spartacus SC)

Sipos Bogi és Kovács Bence a bukaresti 
nemzetközi versenyen

TOLLASLABDA

Pár osban nyert nemzetközi viadalt
Az Érdi VSE sportolója, az Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola tanulója, Kis-Kasza Miklós U15-ös vá-
logatottként, oldalán Tóth Kristóffal aranyérmet szer-
zett a horvátországi Dubrovnikban rendezett nemzetkö-
zi viadalon.

Fiatal tehetségünk meghí-
vást kapott a korosztályos 
válogatottba, ahol egyéni-
ben, párosban és vegyes pá-
rosban is pályára lépett a 
háromnapos nemzetközi 
megmérettetésen. A Horvát 
Tollaslabda Szövetség által 
szervezett Yonex Croatian 
Youth International 2017 el-
nevezésű versenyen az érdi 
kiválóság párosban a debre-
ceni sportiskola tanulójával, 
Tóth Kristóffal, remek játék-
kal, meccsről-meccsre egyre 
összeszokottabban, egymást 
jól kiegészítve menetelt a fi-
náléig, ahol aztán rendkívül 
kiélezett mérkőzésen három-
szettes összecsapást nyertek 
meg az orosz duó ellen, így 
aranyérmesek lettek.

– Így utólag nagyon ered-
ményesnek mondhatom, hi-
szen Kis-Kasza Miklós há-
rom versenyszámban is pá-
lyára lépett, egyéniben, ve-
gyes párosban egy pécsi 
lánnyal, illetve párosban 
Tóth Kristóffal. A legsikere-
sebb ebből a három verseny-
számból az utóbbi lett, hi-
szen a dobogó legfelső fokáig 
tudtak menetelni, több nem-
zetközi párost megverve – 
mondta Tornai Tibor, az 
Érdi VSE tollaslabda szak-
osztályának vezetője. Mint 
megjegyezte: ebben a vi-
szonylatban már minden el-

lenfél nagyon erős, mivel a 
világ minden tájáról voltak 
versenyzők, így Indiából, In-
donéziából, Svédországból, 
Csehországból, Oroszor-
szágból, Bulgáriából is.

– Könnyű meccsei nem vol-
tak, egyéniben jól kezdett, 
egy horvát és egy bolgár fiú 
legyőzésével jutott előre, ott 
viszont a végső győztes indi-
ai versenyző búcsúztatta. 
Abból is lehetett tanulni, de 

egyelőre az nagy falat volt – 
tette hozzá Tornai Tibor.

Kis-Kasza Miklós úgy lett 
az U15-ös válogatott tagja, 
hogy még egy évvel fiatalabb 
a korosztálynál, de a Ma-
gyar Tollaslabda Szövetség 
célja a mostani versennyel 
az volt, hogy a következő évi 
Európa-bajnokságra keres-
se meg a lehetséges hazai 
indulókat, akik akkor az U15 

krémjét alkothatják. A szak-
osztályvezető elmondta to-
vábbá, hogy a korosztályos 
magyar válogatott indonéz 
edzőjét meggyőzte Kis-Ka-
sza Miklós.

QQ Domonkos Bálint

Kis-Kasza Miklós meghívást kapott a korosztályos válogatottba
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Két  bronz a Kincsemből
Szigetvári Bendegúz keze még nem jött rendbe, így az 
eredetileg tervezett három versenyző helyett csak ket-
ten, Tóth Domonkos (43 kg) és Ruzsinszki Bálint (48 kg) 
vett részt az Érdi Box Klubból a Kincsem Parkban ren-
dezett Budapest Bajnokságon.

A két serdülőkorú ver-
senyző egyaránt harmadik 
helyen végzett, miután egy-
egy vesztes meccsel zártak. 
Ruzsinszki Bálint ezt meg-
előzően csak egy héttel ko-
rábban vívta első éles mecs-
csét.

– Kivettem őt előbb, mert 
kapott néhány nagy pofont, 
ezért nem kellene megtör-
nie. Egyébként jó volt, ügye-
sen mozgott, találgatott, de ő 

még kezdő – értékelt Dobrá-
di Zsolt.

– Domi megosztott, 3:2-es 
pontozással maradt alul. 
Szoros meccs volt, de ki lehe-
tett volna hozni őt is győztes-
nek. Nem bokszolt rosszul, 
jobb volt, mint előző héten, 
de lehet ennél jobban is. Re-
mélem, a magyar bajnoksá-
gon már így lesz – tette hoz-
zá az ÉBK vezetőedzője.

QQ D.B.

Tóth Domonkos (kékben) megosztott pontozással maradt alul 
 (Fotó: Irmai Zsófia)

LABDARÚGÁS

Az ezüst már biztos!
A forduló előtt három pont kellett az érdi labdarúgók-
nak, hogy a hátralevő mérkőzésektől függetlenül „be-
zsebeljék” az ezüstérmet riválisaik előtt. Melczer Vil-
mos és Csiszár Zoltán sérülés miatt nem állhatott Lim-
perger Zsolt vezetőedző rendelkezésére, míg a hazaiak 
ritka rossz sorozatuk – hat vereség zsinórban – megsza-
kítására készültek.

Érdi támadások vezették 
be a találkozót, amelyre a 
hazaiak kontrákkal igyekez-
tek válaszolni. Az enyhe érdi 
fölény ellenére a kerületi 
kapu nem forgott veszélyben, 
köszönhetően a vendégek já-
tékában mutatkozó pontat-
lanságnak, illetve a hazai 
védők szervezett játékának. 
Negyedóra után kiegyenlí-
tetté vált a mérkőzés, sőt a 
vendéglátók kontráiban egy-
re több volt a veszély. A veze-
tő találat megszerzé séhez is 

a kerületiek álltak közelebb, 
de Kenesei Krisztián közeli 
lövését Kertész Ferenc nagy-
szerű reflexmozdulattal há-
rította. Alig telt el harminc 
perc a játékidőből, mikor 
Limperger Zsolt vezetőedző 
cserére szánta el magát, egy-
értelműen a támadójáték ja-
vítása érdekében. Döntését 
igazolva, néhány perc eltelté-
vel a Kónya Benjámin he-
lyére beálló Tárkányi Gergő 
lépett ki Koós Gábor labdá-
jával, de nagy helyzetben a 

hazai kapust találta telibe. A 
hazaiak támadójátéka a már 
a negyedik X-en is túl levő 
Kenesei Krisztiánra épült, 
aki hiába foglal helyet a gól-
lövőlista élmezőnyében, ezen 
a találkozón nem sok babér 
termett számára Bozsoki 
Imre és Hegedűs Norbert fel-
ügyelete mellett.

Nagy lendülettel kezdte a 
második félidőt az Érd. 
Előbb Németh Gábor Vince 
fejesét tolta szögletre a hazai 
hálóőr, majd Balázsovics 
Máté lépett meg védőjétől, de 
a kapus mellett elgurított 
labdája a kapufa belső éléről, 
a gólvonal előtt végiggurulva 
hagyta el a veszélyes zónát. 
Egyre inkább érezni lehe-
tett, hogy a találkozót egyet-
len találat dönti el, ha egyál-
talán lesz gól. Ezért az egy 
találatért az érdi csapat tett 
többet. Folyamatosan nyo-
más alatt tartva a hazaiakat, 
igyekezett hibára kényszerí-
teni a kerületi védőket. Erő-
feszítéseiket végül siker ko-
ronázta. A 81. percben Pal-
lagi Botond a kapu elé be-

lőtt félmagas szabadrúgásá-
ba Tárkányi Gergő csúszta-
tott bele, ezzel a hazai ka-
pust megtévesztve jutott a 
labda a hálóba (0–1). A ven-
déglátók egyre nehezebben 
viselték el, hogy egy újabb 
vereséggel zárják a találko-
zót és egyre több reklamá-
cióval és szabálytalansággal 
színesítették a mérkőzés 
utolsó perceit. Miután az 
Érdi VSE győzött, biztossá 
vált, hogy a második helynél 
rosszabb helyen nem végez-
het a tabellán.

„A III. kerület egy olyan 
csapat, amely, ha komolyan 
veszi, akkor kellemetlen tud 
lenni mindenkinek. Az első 

félidőben komolyan vették, 
inkább az ő akaratuk érvé-
nyesült, aztán a második fél-
időre rendeztük magunkat. 
Nekünk voltak lehetősége-
ink, igaz, hogy nem nagyok, 
de voltak, nekik meg egyál-
talán nem, így rászolgáltunk 
a három pontra. Gratulálok 
mindenkinek, aki segített a 
második hely megszerzésé-
ben, edzőktől, vezetőktől, 
szurkolóktól kezdve!” – érté-
kelt Limperger Zsolt.

A 32. fordulóban, május 21-
én, vasárnap 18 órakor a Vi-
deoton FC II csapatát fogad-
ja az Érdi VSE az Ercsi úti 
Sporttelepen.

QQ Harmat Jenő

III. Ker. TVE–Érdi VSE 0–1 (0–0)
III. Ker. TVE Sporttelep, 450 néző. V: Pillók Ádám
Érdi VSE: Kertész F. – Gyurácz B. (Ország, 81.), Bozsoki, Hege-
dűs N., Pintér N. – Koós (Ebedli, 90.), Kónya (Tárkányi, 33.), 
Pallagi – Balázsovics, Kelemen P., Németh G. V. Vezetőedző: 
Limperger Zsolt. Gólszerző: Tárkányi (80.).

Tárkányi Gergő győztes gólja biztosította be az érdiek ezüstérmét  
 (Fotó: Balogh István)



ÁLLÁST KÍNÁL

Autómosó (kézi) Érden leinfor-
málható munkatársakat, vala-
mint pénztáros munkakörbe
munkatársnőt keres. Kellemes
munkakörnyezet, bejelentett
munkahely, jó fizetés+teljesít-
mény alapú egyéb juttatás. Ha-
sonló munkakörben szerzett
tapasztalat előnyt jelent. Tel:
06-20-9652902

Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com e-
mail címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 46
58

44

Megbízható kőműves és segéd-
munkást keresek hosszútávra..
Telefon: 06-20/592-37-37.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;
• meglévő ügyfélkör;
• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról is végezhető munka

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.

Ha szeretnél a vendéglátó
iparban, rendezvényeken,
fesztiválokon dolgozni, de
nincs képzettséged, viszont
van ambíciód és keresed a

lehetőségeket, akkor nálunk
megtalálod. Érd központú,
mozgó vendéglátónkban
biztosítjuk képzésedet.

Érdeklődni:
06-23/631-366 (08:00-16:00)

karrier@befalobill.hu.
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

Állás lehetőség!
Svájci piac számára dolgozó Servimat International
Kft. azonnali kezdéssel pályázatot hirdet az alábbi

munkakörök betöltésére:

Mechanikai műszerész
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

Beszerző, alkatrész raktáros
Elvárások: B kategóriás jogosítvány, megbízhatóság,

rugalmasság

Betanított alkatrész összeszerelő
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel.

A munkavégzéshez szükséges elméleti és a gyakorlati
képzést cégünk biztosítja.
Munkavégzés helye: 2030 Érd Kis-Duna utca 5.

Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06-20/326-1996
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

A Kludi Szerelvények Kft.
fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

éRdekLŐdnIteLeFonon:
06-23/886-437, 06-31/780-8441

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

megváLtozott
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

munkakörbe.
•magaskereseti lehetőség
•bérenkívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

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

Érdeklődni telefonon:
06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75. 47
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A ruházati üzletébe

RUHÁZATI ELADÓ
munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)

A munkába járás költségét térítjük
(az üzlet Érdről Volánbusszal jól megközelíthető).

Fényképes önéletrajzokat
a toborzas@hadakft.hu e-mail címen várunk.

22 | 2017. május 17. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná Linát vagy Asztrát, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Lina magára hagyott ku-
tyus, valaha volt tulajdo-
nosát nemigen lehet gaz-
dinak nevezni. Barátságos, 
4 év körüli, ivartalanított, 
nagytestű szuka, jóindula-
tú, ragaszkodó természe-
tű, játékos kutyus, bizalma 
az emberek felé töretlen.

Asztra kedves, kis-köze-
pesre nőtt, békés, hízelgős 
kutyus, 1 év körüli, ivarta-
lanított szuka. Más ku-
tyákkal jól megfér, de 
egyedüli kedvencként is 
megállná a helyét. Embe-
rekkel barátságos, első ta-
lálkozásra kicsit félénk.

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Színházak részére régiségek, ha-
gyatékok, gyűjtemények felvá-
sárlása készpénzben. Festmé-
nyeket, bútorokat, csillárt,
hangszereket, porcelánokat,
órákat, szőnyegeket, ruhane-
műket, bizsukat, keleti tárgya-
kat. papír régiségeket, ritkasá-
gokat, stb. Kiszállás, szakbecs-
lés díjtalan! Hétvégén is! Tel.:
06-30-419-2713

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA J kombi 2010-es év-
járatú, 2000-es diesel kiváló ál-
lapotban 1 990 000 Ft-ért ela-
dó. Tel.: 06-20-920-42-61

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

TÁRSKERESÉS

83 éves özvegyember korban
hozzáillő, szolid társat keres (78
éves korig). Tel.: 06-23-378-729

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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A Martonvásári Járási Hivatal gyá-
mügyi szakügyintézőt keres.
A pályázat határideje
2017.06.02. email: hivatal.mar-
tonvasar@fejer.gov.hu, tel.: 22-
569-280

Érdi vegyesboltunkba vasárnapra
6 órás munkára eladó munka-
társat keresünk. Fényképes ön-
életrajzot a zoldseghaz@free-
mail.hu-ra várunk.

Érdi vegyesboltunkba napi 8 órás
munkára eladó munkatársat
keresünk. Fényképes önéletraj-
zot a zoldseghaz@freemail.hu-
ra várunk.

Gépek szereléséhez gépész kollé-
gát keresünk fiatalos csapa-
tunkba, diósdi munkahelyre.
Jogosítvány előny! Tel.: 06-70-
243-1413, 06-30-390-6163

Élelmiszerüzletünkbe gyakorlat-
tal és áruismerettel rendelkező
eladó, pénztárost felveszünk.
Tel.: 06-30-582-1280

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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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
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

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

47
01

80

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

45
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

43
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés utánmegmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555

47
27

48

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 46
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VEGYES

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

Méteres szálakban vegyes vagy
akác tűzifa szállítással, ellenő-
rizhető mennyiség. 06-30-747-
2519

Régiségfelvásárlás azonnali
készpénzfizetéssel! 06-23-396-
396, 06-20-318-4555

Kemény tűzifa, szállítás erdészet-
től, 15300 Ft/erdei m3-től. 06-
20-441-9282

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

47
30

67

Fűtés- és szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég

az alábbi munkakörben keres
munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal

(E kategória előny)
és érvényes GKI kártyával.

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő
megküldésével a

szaboi@megatherm.hu címre.
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EGÉSZSÉG

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a dízel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő

megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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A viselkedés-módosító tanulás
technikájával villámgyorsan le-
szoktatlak a dohányzásról
29900 Ft-ért. Ha mégsem, in-
gyen volt. Tel.: 06-30-971-2414

100%-os PRÉSELT NATÚR
(0% cukor, 0% tartósítószer)
GYÜMÖLCSLÉ (5l/db; alma-,
őszi-, meggylé), ill. EPER- és
MEGGYLEKVÁR kapható!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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VILLANYSZERELÉS

Teljeskörű felújítás, hibaelhárítás
Kovács Zoltán (06-20-5600-612)

Minőségi kivitelezés, garanciával!
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Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07

47
41

33

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

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Családi ház építést, ház-, illetve
lakásfelújítást vállalok (víz, gáz,
fűtésszerelés, burkolás, festés,
stb.). Tel.: 06-30-2080145

Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

XXX II. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,

E-Mail: recyclen@recyclen.hu
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 45
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 46

86
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Szobafestés és mázolás, tapétá-
zás, nettó áron számlával. Tel.:
06-20-318-8142

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 1-tôl a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Prémium Grafitos homlokzati
hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal 5 cm 2030 ft/m2

6 cm 2229 ft/m2

8 cm 2627 ft/m2

10 cm 3025 ft/m2

12 cm 3423 ft/m2

14 cm 3820 ft/m2

15 cm 4019 ft/m2

16 cm 4219 ft/m2

18 cm 4617 ft/m2

20 cm 5015 ft/m2

λD=0,031W/mk

táblás kôzetGyaPot

5 cm 399 ft/m2

10 cm 799 ft/m2

15 cm 1199 ft/m2

kôzetGyaPot
hôsziGetelô rendszer

nem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolatta: 10 cm 3796 ft/m2

12 cm 4256 ft/m2

Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

mlokzati hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1744 ft/m2

6 cm 1939 ft/m2

7 cm 2105 ft/m2

8 cm 2269 ft/m2

10 cm 2599 ft/m2

12 cm 2929 ft/m2

14 cm 3259 ft/m2

15 cm 3424 ft/m2

16 cm 3590 ft/m2

18 cm 3919 ft/m2

20 cm 4249 ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,035W/mk!

homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tûzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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A Napfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős

keres!
A közalkalmazotti bérbesorolás

mellett kiemelt cafeteriát, valamint
13. és 14. havi fizetést biztosít.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu

e-mail címen, érdeklődni
a06-23/368-400-as
telefonszámon lehet.
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keres!

teljes munkaidősj

keres!

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 47
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VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

· Folyamatos akciók
Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

VIDÁM CSALÁDI
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

ElérhEtőségEk:
E-mail: ertekesites@erdiujsag.plt.hu

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!

23apróhirdetés  | 2017. május 17. |
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