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

Kalodában, rönkben
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„Meggyőződésem, hogy a gyerekeket nem magunknak neveljük”
Interjú Kainráth Judittal és Péterrel, az Év Családja Díj kitüntetettjeivel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 21. szám    2017. május 31.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Új,  koncentrált szociális központ épül
Októberben várhatóan meg

kezdődhetnek a koncentrált 
szociális intézmény munkála
tai a Topoly utcában, és 2018 
őszén befejeződhet a több 
funkciót ellátó épületegyüttes 
építkezése – hangzott el a 
szerda esti lakossági fórumon, 
amelyen bemutatták a létesít
mény terveit. Mint dr. Aradsz-
ki András, a térség ország
gyűlési képviselője (Fidesz–
KDNP) az Érdligeti iskolában 
tartott rendezvényen elmond
ta, a Modern Városok prog
ramja keretében 2,1 milliárd 
forintot fordítanak az átalakí
tásra. A beruházás keretében 
a Topoly utcai idősotthon tel
jes egészében megújul és to
vábbi épületszárnyakkal bő
vül. A többszintes épület
együttesben az idősotthon 
mellett helyet kap a hajlékta
lanszálló és a családok átme
neti otthona is. n 7. oldal

Átadták a VMG új tornacsarnokát

A több mint 260 millió forintból felépített épület 
25x30 méteres, 7 és fél méteres belmagassággal. 
Hasznos alapterülete 1100 négyzetméter, ami lehető-
vé teszi, hogy egyszerre két osztály is részt tudjon 
venni a testnevelésórán.  n 3. oldal

Vállalkozói falu és inkubátorház

Újraalkották a nagyteherautók városba történő be-
hajtását szabályozó rendeletet. Szavaztak további 
fejlesztésekre vonatkozó pályázatok benyújtásáról és 
beszámolókat is elfogadtak a képviselők a közgyűlés 
májusi ülésén. n 6. oldal

Formák és gesztusok kevés színnel

Metamorfózis címmel nyílt meg múlt pénteken az 
Érdi Művésztelep egyik alapító tagjának önálló kiállí-
tása az Érdi Galériában. Csetneki József festőművész-
nél a kép nem ablak a világra, amely magába fogad, 
hanem tükör az önvizsgálat számára.  n 8. oldal
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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

47
74

91

3a hét témája  | 2017. május 31. |

Áta dták a VMG impozáns tornacsarnokát
Ünnepélyes keretek között átadták a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium új tornacsarnokát, ami a Nemzeti Köz-
nevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
valósult meg, több mint nettó 260 millió forintból. A tor-
nacsarnok 25x30 méteres, 7 és fél méteres belmagas-
sággal. Hasznos alapterülete 1100 négyzetméter, ami 
lehetővé teszi, hogy egyszerre két osztály is részt tudjon 
venni a testnevelésórán.

A Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében egy év-
vel ezelőtt kezdődött a teljes 
egészében kormányzati for-
rásból megvalósuló új torna-
csarnok építése. Az új torna-
csarnokban többek között 
kosárlabdázni, röplabdázni 
és teremfocizni lehet, de kö-
zösségi rendezvények meg-
tartására is kiválóan alkal-
mas. Az épületben tanári 
szobák, két-két, nemenként 
elkülöníthető öltöző, szertár, 
takarítóhelység, elsősegély-

szoba és mosdók találhatók. 
A kiemelkedő építészeti 
színvonalú iskola mellé ter-
vezett épület a környezeti 
adottságokhoz igazodó spe-
ciális kialakítást kapott. A 
nagy szintkülönbség miatt 
az új épület süllyesztett ki-
szolgáló egységgel rendel-
kezik, az iskolából fedett át-
járón keresztül közelíthető 
meg.

T. Mészáros András kö-
szöntő beszédében elmond-
ta: egy olyan intézmény gaz-
dagodott új tornacsarnok-

kal, amire valamennyi érdi 
büszke lehet. Jelenleg a vá-
ros félkész állapotban van, 
de ezek azok a beruházások, 
amelyek által kerekké és 
egésszé alakul.

– Minden kis lépéssel kö-
zelebb vagyunk a célhoz. 
Olyan várost szeretnénk, 
ahol az itt élők jól érzik ma-
gukat, ahová nem csak alud-
ni járnak haza, ahol minden 
infrastrukturális igényt ki 
tudunk elégíteni, legyen szó 
járdaépítésről vagy az isko-
lások méltó testnevelési kö-
rülményeiről – hangsúlyozta 
a polgármester.

Dr. Aradszki András (Fi-
desz–KDNP), térségünk or-
szággyűlési képviselője, 
energiaügyekért felelős ál-
lamtitkár arról beszélt, hogy 
komoly hiányt pótoltak az új 
tornacsarnok megépítésé-

vel. Kiemelte: a 
Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktú-
ra Fejlesztési 
Prog ram első 
ütemében ország-
szerte 25 tornate-
rem, több mint 100 
tanterem, 5 iskola 
és 24 tanuszoda 
valósul meg. Az 
o r s z á g g y ű l é s i 
képviselő rámuta-
tott, hogy a prog-
ram valamennyi 
projektjét a kor-
mány nemzetgaz-
dasági szempont-
ból kiemelt jelen-
tőségű beruhá-
zásnak nyilvání-
totta, és azok ösz-

szes költségét a magyar ál-
lam állja. Dr. Aradszki And-
rás bejelentette, hogy a gim-
názium igazgatója, Szilasné 
Mészáros Judit kérésének 
megfelelően azon dolgoz-
nak, hogy a 2017/2018-as 
tanévben az intézmény ud-
vara egy új kosárlabdapá-
lyával is gazdagodjon.

Szabó Tünde sportért fe-
lelős államtitkár egyebek 
mellett arról szólt, hogy a 
jövő nemzedékének egy 
olyan európai színvonalú 
létesítményt adhattak 
most át, amely hosszú tá-
von elkíséri és szolgálni 
fogja őket. Az államtitkár 
kiemelte, minden eszköz-
zel törekednek arra, hogy 
biztosítsák a fiatalok spor-
tolási lehetőségét, annak 
érdekében, hogy egészsé-
ges nemzedék nőhessen 
fel, egészséges fizikummal 
és szellemiséggel.

Fodor Enikő, az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat diák-al-
polgármestere, a Vörösmarty 
Gimnázium tanulója arról 
beszélt, hogy az új tornacsar-
nokban végre önfeledten 
sportolhatnak a diákok, illet-
ve közösségi eseményeket 
szervezhetnek akár osztá-
lyok, iskolák között. Kitért 
arra, hogy vörösmartys diák-
ként végigkövethette az alap-
kőletételtől az átadásig tartó 
folyamatot, s diákként bele 
sem gondoltak eddig, hogy 
milyen szervezés, tervezés 
előzte meg a folyamatot. A  
diák-alpolgármester elmond-
ta, hogy a korábbi tornater-
meik egyikében csak talaj-
tornára volt lehetőségük, 
zsúfoltan, helyszűkében 
sportoltak nap mint nap, 
ezért megköszönte mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a VMG új torna-
csarnokot kapott. n BNYH

Az impozáns tornacsarnok 25x30 méteres, 7 és fél méteres belma-
gassággal, hasznos alapterülete 1100 négyzetméter

Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, T. Mészáros András 
polgármester, Fodor Enikő diák-alpolgármester, Szabó Tünde sportért felelős 
államtitkár, dr. Aradszki András országgyűlési képviselő és Szilasné Mészáros Ju-
dit igazgató  (Fotók: Boros Sándor)
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Beszélgetés Kainráth Judittal és Péterrel

Égi    és földi gondviselés
Péter bútorrestaurátor, Judit öt évig programozóként 
dolgozott, majd az utóbbi 24 évben főállású anyaként, a 
gyermekeket nevelve gyakorolhatta a pedagógus, sza-
kács, ápoló és egyéb szakmákat – otthon. A kilencgyer-
mekes házaspár az idei Év Családja Díj kitüntetettje. 
Velük beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Eleve sok gyermeket ter-
veztek?

Péter: Tulajdonképpen 
nem mi terveztük így, hanem 
eldöntöttük: ahány gyerme-
ket kapunk Istentől, öröm-
mel és szeretettel elfogad-
juk, s minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy Benne bízva, 
tisztességgel felneveljük 
őket. Mindegyiküket aján-
dékként és hálával fogadtuk 
a családba.

Judit: Hat fiunk és három 
lányunk van. Noémi a leg-
idősebb, ő már három éve 
férjhez ment, jelenleg Né-
metországban dolgoznak, 
de közben pedagógusnak 
készül és tervezik a haza-
költözést. Benjámin a kö-
vetkező, ő 24 éves és szin-
tén Németországban dolgo-
zik már 6 éve. Sámuel 22 
éves, kárpitosnak tanult, 
de jelenleg még más mun-
kakörben van állásban. 
Egy raktárban dolgozik 
öccsével, a 19 éves András-
sal együtt, aki a munka 
mellett még tanul, s ha min-
den jól megy, nemsokára 
megszerzi az érettségit. 
Kettejük között született a 
21 esztendős Anna lá-
nyunk, ő érettségi után 
munkát vállalt, és még itt-
hon lakik. A kilencből hét 
gyermekünk még velünk él. 
A 16 éves Izsák középisko-
lás, majd utána következ-
nek az általános iskolások: 
Áron 13, Rebeka 11 és a 
legfiatalabb, Jonatán, aki 
8 éves. Sámuelt kivéve – 
akit napi szinten speciális, 
fejlesztő iskolába kellett 
vinnünk Budapestre – va-
lamennyien a Teleki Sámu-
el Általános Iskola diákjai 
voltak, illetve a kisebbek 
jelenleg is ott tanulnak.

– Volt kire hagyni a kicsi-
ket, amíg Sámuelért mentek?

Judit: Amíg kicsik voltak, 
anyukám gyakran kijárt se-
gíteni, így rengeteg terhet 
levett a vállunkról. Aztán, 
amikor már nagyobbak let-
tek a gyerekek, a két legidő-
sebb itthon maradt egy-két 
kisebbel, de a legapróbbakat 
magammal vittem.

Péter: Részben emiatt is 
törekedtünk arra, hogy fő-
ként otthon végezhető, saját 
időbeosztású munkánk le-
gyen, hogy mindig közel, il-
letve „kéznél” legyünk a 
gyerekeknek, amikor szük-
ségük van ránk. Eredetileg 
hangszerkészítőként dol-
goztam, majd átnyergeltem 
bútorrestaurátornak. Kez-
detben pianínókat készítet-
tem, de egyszer csak meg-
szűnt a gyártásuk, így egy 
ideig dolgoztam a faiparban, 
voltam eladó és sok minden 
más is. Majd amikor elké-
szült a házunkban a műhely, 
önállósodtam és bútorok 
restaurálásával kezdtem el 
foglalkozni.

Judit: A jövőre is gondol-
nunk kellett, mert amikor 
Sámuel kicsi volt, a szak-
emberek azt tanácsolták, 
hogy kíséreljünk meg ideje-
korán olyan munkalehető-
séget kialakítani mi, ahol 
majd ő is dolgozhat, ugyan-
is a versenyszférában vajmi 
kevés esélye lesz az elhe-
lyezkedésre. Bár Sámuel 
most még nem dolgozik itt-
hon, de idővel mint kárpi-
tos, ő is bekapcsolódhat 
majd a felújításba. Egyéb-
ként mindegyik gyermek-
nek jó a kézügyessége és 
nagyon kreatívak, hiszen 
itthon is többnyire kézmű-
ves foglalkozásokkal igye-
keztem lekötni a figyelmü-
ket. Nincs televíziónk, soha 
nem is volt, így a tanulás 
után gyakran kitaláltunk 
valamilyen közös foglalko-
zást, amibe mindannyian 
bekapcsolódhattak, ha volt 
hozzá kedvük.

– Mindannyian jól tanul-
nak?

Péter: Vegyesen, ilyen is, 
olyan is volt, van közöttük. 
Alsóban azért mind nagyon 
ügyesek voltak, aztán ki, ho-
gyan. A legidősebb lányunk 
például főként humán tár-
gyakból volt jó a középisko-
lában, de végül mégis beju-
tott az egyetemre, ahol kitű-
nő osztályzatokat gyűjt, pe-
dagógusnak készül. Van, aki 
később érik és lesz motivál-
tabb a tanulásra, ami nem 
feltétlenül baj. Tulajdonkép-
pen nem a képességeiken 
múlott, hanem inkább a hoz-
záállásukon, meg azon, 
mennyire szerettetik meg 
velük a tanulást.

– Ki felügyeli őket és segít 
nekik a tanulásban?

Judit: Mivel Péter általá-
ban késő este ért csak haza, 
így többnyire rám hárult ez 
a feladat. Jómagam progra-
mozóként dolgoztam, de 
csak öt évig, azóta folyama-
tosan gyesen voltam, utóbb 
pedig meg főállásban anya 
lettem. Nekünk fontos volt, 
hogy gyerekek a meghatáro-
zó, első éveikben mindig ve-
lünk legyenek. Ezért csak 5 
éves korukban indultak óvo-
dába, soha nem jártak nap-
közibe, mert meggyőződé-
sem, hogy a kisgyermeknek 
az anyja mellett van a helye. 
Ez az az időszak, amikor 
magába szívhatja a legalap-
vetőbb erkölcsi értékeket. 
Később, amint bekerülnek 
egy közösségbe, óhatatlanul 
rájuk ragad minden más is. 
Hiába járna ingyen, az isko-
lai étkeztetést sem vettük 
igénybe, mert ezzel meg úgy 
vagyok, hogy szeretném lát-
ni, hogy mennyit és mit esz-
nek a gyerekek! Amíg kicsik 
voltak, anyukám és anyósom 
is gyakran jöttek, sokat se-
gítettek.

– A nagyobbakra is sikerült 
ezt-azt rábízni?

Judit: Persze, gyakran elő-
fordul, hogy vagy a lecke-
írásban, vagy a tanulásban 

segítenek a kisebbeknek, 
máskor, amikor szükség van 
rá, a kisebbek felügyeletét is 
vállalják.

Péter: Dicséretes, ha segí-
tenek, de mindig arra töre-
kedtünk, hogy semmiképp 
ne érezzék kényszernek. 
Nem szeretnénk, ha teher-
ként élnék meg, hogy az öcs-
csükre vagy a húgukra kell 
vigyázniuk. Mindig csak 
annyit vártunk el tőlük, amit 
önként és szeretettel elvál-
lalnak.

– Az önök számára egyér-
telmű, hogy csodálatos do-
log nagycsaládosnak lenni, 
de vajon miként vélekednek 
erről az emberek?

Péter: Sajnos, elég sok le-
sújtó véleményt hallottunk. 
A „nem vagyunk normáli-
sak” megjegyzés még az 
enyhébb reakciók egyike, de 
mi nem foglalkozunk a nega-
tív véleményekkel!

Judit: Amikor elkezdtünk 
építkezni, innen-onnan hal-
lani lehetett, hogy biztosan 
„csak a szociálpolitikai tá-
mogatás” megszerzése miatt 
vállaltuk a gyerekeket. Ké-
sőbb, miután látták, hogy 
utána is gyarapodik a csalá-
dunk létszáma – bár kissé 
értetlenül, de – elhallgattak. 
Meg hát a sok csemetéhez 
sok türelem is kell! Gyakran 
kérdezték: hogy bírjuk, nem-
csak anyagilag, hanem ide-
gileg is? Erre csak egy vá-
lasz van: egyedül Istenbe 
vetett bizalommal és hittel 
sikerült. Nem állítom, hogy 
nem voltak szűkösebb idő-

szakok az életünkben, de Is-
ten mindig gondot viselt ar-
ról, hogy legyen mit az asz-
talunkra tenni! Úgy vélem, 
hogy amíg kicsik a gyere-
kek, inkább idegileg megter-
helő, mert folyamatosan fi-
gyelni kell. Például télen, 
amikor kivittem őket az ud-
varra, mire az utolsó cseme-
tét is sikerült felöltöztetnem, 
az elsők már itt ugráltak, 
hogy nekik ennyi elég, ők 
fáznak. Rengeteg türelemre 
van szükség, hiszen a testvé-
rek között mindig vannak 
súrlódások, viták, így két-
ségkívül a csend a legrit-
kább vendég egy nagy csa-
ládban.

– Az otthonukat is mindig 
a család létszámához igazí-
tották?

Péter: Igen, de úgy tűnik, a 
mai napig nem készült el tel-
jesen, viszont, amikor arra 
szükség volt, mindig sikerült 
egy-egy újabb helyiséget ki-
alakítanunk, hogy kényel-
mesebben elférjünk. Sokat 
mesélhetnénk a kezdeti idő-
szakról, amikor még maga-
san szállt a por, miközben 
le-föl motoroztak a gyerekek 
a szobában, de azt is átvé-
szeltük. Már csak mosoly-
gunk rajta, ha a képeket né-
zegetve eszünkbe jut, hon-
nan indultunk.

Judit: Meggyőződésem, 
hogy mi még hálásak lehe-
tünk, mert mindez semmi 
ahhoz képest, amiken má-
sok átmentek! Nincs okunk a 
panaszra. A gyülekezetünk-
ben van egy tizennyolc gye-

„Amit saját elhatározásunkból vállaltunk és teszünk, azért nem jár 
kitüntetés”

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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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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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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REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKYK ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu
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.
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rekes házaspár, ők mesél-
ték, hogy az első nyolc gye-
rekre még kézzel mostak. 
Na, az tényleg nagyon nehéz 
lehetett...

– A kilenc gyermek kilenc 
egyéniség?

Judit: De mennyire! Bár 
itt-ott mégis felfedezhetőek 
a közös vonások, de alapve-
tően mindegyik gyermek 
más. Azt viszont megtapasz-
taltam, hogy lehet őket páro-
sítani a személyiségük alap-
ján. Előfordult, hogy a kö-
zépső lányomtól kértem ta-
nácsot egyik öccsével kap-
csolatban, mert épp olyan 
zárkózott, mint ő volt. Tény 
azonban, hogy mindig van 
konfliktus is közöttük.

– Olyankor bele kell avat-
kozni, vagy megoldják ők 
maguk?

Péter: Ha elfajul, márpe-
dig többször elfajul a vita, 
veszekedés, akkor nincs 
más, a szülőnek is be kell 
avatkoznia.

Judit: Az ember persze 
arra törekszik, hogy úgy ne-
velje őket, ahogyan a Bibliá-
ban meg van írva, s erre min-
dig figyelmeztetem is őket: 
„Ahogyan szeretnéd, hogy 
veled cselekedjenek, te is 
úgy cselekedj másokkal”. 
Csakhogy ők ezt sajnos in-
kább úgy értelmezik, hogy a 
rosszat kell visszaadni, ha a 
másik bántotta, akkor ő is 
úgy tesz! Szerencsére a gye-
rekek nem haragtartók. Hir-
telen összezördülnek, de ha-
mar el is felejtik és megbé-
kélnek egymással. A felnőt-
tekkel is előfordul, hogy va-

lamiben nem értenek egyet, 
megharagszanak egymásra, 
de meg kell bocsátani. Nem 
hordozhatjuk magunkban a 
neheztelést, le kell tenni! 
Erre törekszünk mi is, s ezt 
várjuk el a gyerekektől is.

– Mi volt a legnehezebb?

Judit: Sámuel születése 
után nagyon nehéz idősza-
kon mentünk keresztül. Fej-
lődési rendellenességgel jött 
a világra, s másfél éves korá-
ig csak kanülön keresztül 
volt képes lélegezni. Hetente 
kellett Budapestre vinni, 
hogy kicseréljék a csövet, de 
rá egy évre már megszüle-
tett a következő gyerme-
künk, és már volt két na-
gyobbacska is, ráadásul 
mindemellett még építkez-
tünk! Kemény élethelyzet 
volt, nagyon sokat segítettek 
a szüleink. Folyamatosan 
megtapasztaltuk, hogy a 
legnagyobb nehézségekben 
is mindig idejében érkezett a 
segítség. Rengeteg olyan 
helyzetet tudnék említeni, 
amikor emberi ésszel nem 
láttuk a kiutat, ám Isten vé-
gül megoldotta! A legnehe-
zebb időszakokban nemcsak 
a szüleink, hanem a gyüle-
kezetünk tagjai is nagyon 
sokat segítettek. Amikor 
építkeztünk, emlékszem, 
hogy csodálkoztak a szom-
szédok, hogy egyetlen hétvé-
gén kinőttek a házunk falai 
a semmiből, vagy hogy egyik 
szombaton az összes cserép 
felkerült a tetőre.

– Milyen terveik vannak?

Judit: Nekem egyetlen vá-
gyam van csupán: minden 

erőmmel az Urat kívánom 
szolgálni, mindennap, min-
den körülmények között.

Péter: Természetesen a 
Jóistenben bízva és az ő se-
gítségével szeretnénk felne-
velni a gyermekeinket, de 
úgy vélem, számunkra nem 

az a lényeges, hogy mi mire 
vágyunk, hanem az, hogy Is-
tennek mi a terve velünk.

Judit: Amikor Jonatán, a 
legkisebbik fiunk született, 
már 41 éves voltam. Megle-
hetősen problémás szülés 
volt, olyannyira, hogy csak-
nem belehaltam. Csodálatos 
volt, hogy nem estem kétség-

be, mert tudtam, hogy Isten 
kezében vagyok, s abban is 
biztos voltam, hogy ő min-
denképpen gondoskodni fog 
rólam és a gyermekeimről 
is! Amit a magam erejéből 
nem tudok megoldani, le kell 
tenni, s bízni abban, hogy Is-

ten majd a helyére teszi. Ne-
künk nem kell a jövőnk vagy 
a világ problémái miatt ag-
gódnunk, hiszen minden 
napnak épp elég a maga 
baja! Bőségesen találhat-
nánk okot az aggodalomra, 
félelemre, de nincs semmi 
értelme, mert úgysem tudjuk 
megoldani! Inkább örvende-

zünk azon, amink van, s tesz-
szük, ami a mi feladatunk. A 
többit Istenre bízzuk. Ha jól 
meggondoljuk, ma már óriá-
si dolog szerető, összetartó 
családban felnőni.

– Ezt a gyerekek is így látják?

Péter: Úgy vélem, ha fel-
nőtté váltak és visszanéz-
nek, mindenképpen értéke-
lik mindazt, amit magukkal 
vihettek. Megértették, hogy 
nem „önmagától” van min-
den rendben, hogy összetar-
tó, szerető családban nevel-
kedhettek.

– Hogyan fogadták az Év 
Családja kitüntetést?

Péter: Nagy megtisztelte-
tés számunkra, mégis úgy 
érezzük, hogy azért, amit 
saját elhatározásunkból vál-
laltunk és teszünk, nem jár 
kitüntetés. Mi ajándékba 
kaptuk a gyermekeinket és 
nem jár érte pluszjutalom!

Judit: Ha saját erőmből 
kellett volna felvállalnom a 
kilenc gyermeket, biztosan 
nem lettem volna rá képes! 
De Isten segítségében bízva 
igen! Meggyőződésem, hogy 
a gyerekeket nem magunk-
nak neveljük, azt szeret-
nénk, hogy mindegyik meg-
találja a saját útját. Csodála-
tos ajándék mindegyikük, s 
nekünk szülőként az a fel-
adatunk, hogy vigyázzunk 
rájuk, óvjuk és dédelgessük, 
tanítsuk, neveljük és szeres-
sük őket, hogy miután fel-
cseperednek, képessé válja-
nak az önálló életre. Csak 
„kölcsönkaptuk” őket, és 
mégis boldoggá tesznek 
bennünket!

„A gyermekeket nem magunknak neveljük”
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Hősök napja
Idén kereken száz éve, hogy hazánkban május utolsó 
vasárnapján tartják a magyar hősök emlékünnepét, 
azokra a katonákra emlékezve, akik életüket áldoz-
ták Magyarországért.

Az elesett magyar hősök 
emlékezetét először egy év-
századdal ezelőtt, az első 
világháború idején, 1917-ben 
iktatták törvénybe. Később 
a hősök emlékünnepét az 
1924. évi törvénycikk is rög-
zítette. 2001-ben újabb tör-
vény született, amely az ün-
nep körét hivatalosan is ki-
bővítette mindenkire, „akik 
a vérüket ontották, életüket 
kockáztatták vagy áldozták 
Magyarországért”.

Idén az Érd-Óvárosban, a 
Hősök terén megrendezett 
emlékünnepen T. Mészáros 
András polgármester mon-
dott köszöntőt, amelyben 
párhuzamot vont a háború-
ban hősi halált halt hősök 
és a jelenünk békéjét és biz-
tonságát szavatoló, határa-
inkat védelmező katonák 
között.

– Hősök napja van. Pár 
kilométerre innen, a város 
főterén és múzeumkertjé-
ben családok élvezik a 
gyermeknapi programokat. 
Önfeledtek, vidámak, mert 
béke van körülöttük. De ne 
feledjük, törékeny ez a 
béke! Néhány nappal ez-
előtt Manchesterben tizen-
éves gyermekekre támadt a 
keresztény Európa legádá-

zabb ellenfele, az iszlám. A 
legaljasabb tettet követték 
el, amit ember elkövethet: 
g yerekeket g yilkoltak. 
Szándékosan gyerekek vol-
tak a célpontok – emlékez-
tetett T. Mészáros András 
az embertelen terrortáma-
dásra, hangsúlyozva, hogy 
Európa bürokratái azon-
ban mintha ebből semmit 

sem értenének. Nem értik, 
nem fogják fel, hogy az a li-
berális befogadó politika, 
amit olyan ádázul követ-
nek, kudarcot vallott. Ku-
darcot vallott már öt éve, tíz 
éve, harminc éve. A kudarc 
gyermekek életébe került 
és gyanítható, hogy nem a 
manchesteri merénylet volt 
az utolsó! – fűzte hozzá, 
majd kiemelte: A magyar, s 
ezzel együtt Európa hatá-
rait védő katonák a jelenkor 
hősei. Ma, a hősök napján 
nemcsak emlékezünk a 
már nem élő hőseinkre, de 
tisztelgünk is azok előtt, 
akik védenek minket, ma-
gyarokat, és a többi európai 
polgárt. Nekik köszönhet-
jük, hogy ma itt állhatunk. 
Nekik köszönhetjük, hogy 
nem félve lépünk ki házaink 
kapuján. Nekik köszönhet-
jük, hogy családunk, szüle-
tett gyermekeink önfeled-
ten élvezhetik a gyermek-
napot. Az ő példájuk, hőse-
ink, mártírjaink emléke 
adjon erőt mindannyiunk-
nak kötelességeink teljesí-
téséhez! Az Isten áldja meg 
önöket! Az Isten áldja meg 
Magyarországot! – zárta 
köszöntő szavait T. Mészá-
ros András.

Az emlékműsort Kántor 
Flórián, a Vörösmarty 
gimnázium tanulójának 
szavalata zárta, aki Gyóni 
Géza Csak egy éjszakára 
című, megrázó versét mond-
ta el. Végül a résztvevők a 
megemlékezés virágaival 
fejet hajtottak a hősi halált 
halt katonák emléke előtt.

QQ Bálint á.

Közgyűlési összefoglaló

Vál lalkozói falu épülhet
Újraalkották a nagyteherautók városba történő behajtá-
sát szabályozó rendeletet. Szavaztak további fejleszté-
sekre vonatkozó pályázatok benyújtásáról és beszámo-
lókat is elfogadtak a képviselők Érd Megyei Jogú Város 
közgyűlésének májusi ülésén.

A közgyűlés kezdetén a 
képviselők egyperces néma 
felállással adóztak a május 
22-ei, Manchesterben elkö-
vetett terrorista merénylet 
áldozatainak emléke előtt.

A napirendek tárgyalása 
előtt átadták az Év Családja 
Díjat, amelyet Kainráth Pé-
ter és felesége, Kainráthné 
Füle Judit vett át (velük ké-
szült interjúnk a 4–5. olda-
lon olvasható).

Ezt követően a közgyűlés 
elfogadta a rendőrség és a 
tűzoltóság tavalyi évet érté-
kelő beszámolóját.

A képviselők újraalkották 
korábbi, A megengedett leg-
nagyobb össztömeget meg-
haladó gépjárművek helyi 
közutakra történő behajtá-
sának szabályairól szóló 
rendeletüket. A legjelentő-
sebb változás, hogy az enge-
délyezési eljárás során min-
den esetben a közút kezelője 
határozza meg azt az útvo-
nalat, amelyet az érintett 
járművek igénybe vehetnek, 
és a behajtási engedély kizá-
rólag az ahhoz mellékelt út-
vonalengedélyben meghatá-
rozott útvonalon történő 
közlekedésre jogosít fel. Lé-
nyeges módosítás az is, hogy 
25 %-os kedvezmény illeti 
meg az Érden székhellyel, 
telephellyel, fiókteleppel 
rendelkezőket a tulajdonuk-
ban vagy üzemeltetésükben 
álló gépjárművek behajtási 
engedélyezésével kapcsola-
tos eljárás során, amennyi-
ben a behajtási engedélyt 12 
hónapos időtartamra igény-
lik. A rendelet meghatároz-
za a behajtási engedély idő-
tartamát is, amely lehet ese-
ti (1 nap) vagy határozott 
időre szóló (3 hónap, 6 hó-
nap, 12 hónap). Az engedély 
iránti kérelem letölthető a 
városi weboldalról és az 
ÉrdMost.hu-ról.

A Versenyképes Közép-
Mag yarország Operatív 
Programból 2,3 milliárd fo-
rint hívható le vállalkozói 
falu és inkubátorház létre-
hozására, amelyre Érd is 
pályázik. Dr. Bács István 
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) az ülést követően el-
mondta: arról döntött a köz-
gyűlés, hogy pályázatot ad 

be az Európai Unió által ki-
írt, vissza nem térítendő tá-
mogatásra. Tanulmányt ké-
szített a város arról, hogy 
milyen igényei vannak a he-
lyi vállalkozóknak, mit és 
hogyan érdemes kialakíta-
ni, tette hozzá az alpolgár-
mester. Pulai Edina (Job-
bik) szerint a pályázatból 
megvalósítható célok óriási 
lehetőséget jelentenek a ma-
gyar vállalkozóknak. Szűcs 
Gábor (MSZP) fenntartá-
sokkal ugyan, de szintén tá-
mogatta a javaslatot.

Elfogadták a Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Ala-
pítvány tavalyi évi beszámo-
lóját, mivel a város évente 
közel 20 millió forinttal tá-
mogatja a szervezetet. A tá-
jékoztató szerint tavaly 245 
befogott eb került a gyep-
mesteri karanténba, ahon-
nan minden gazdához jut-
tatható kutyust beoltva, pa-
razitamentesítve átvittek a 
menhelyre. A menhelyen 
gazdára váró kutyák létszá-
ma év közben 110 és 128 kö-
zött mozgott, 67 kutyát a te-
lepen vettek át, amelyeket 
érdi lakosok vittek be közte-
rületről, illetve saját tulajdo-
nosuk adott le.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy döntött, 

hogy az önkormányzat a 
nyári szünidei gyermekét-
keztetést 2017. június 19-től 
2017. augusztus 18-ig, össze-
sen 45 munkanapon bizto-
sítja a hátrányos helyzetű 
és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben ré-
szesülő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek 
részére.

Dr. Romics László a vá-
ros közgyűlésének hozzájá-
rulását kérte a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény falára történő emlék-
tábla és portrédombormű 
kihelyezéséhez, amely édes-
apjának, az intézmény név-
adójának állítana méltó em-
léket. A rendelőintézet 2011. 
december 15-től viseli az 
Érden született Romics 
László nevét. A professzort 
ábrázoló kompozíció Dem-
csák Dóra Vanda alkotása, 
A/2-es méretű, álló formátu-
mú bronz portrédombormű. 
A márványtábla a dombor-
mű alatt kerülne elhelyezés-
re, amelynek felirata: „Dr. 
Romics László (1936–2011) 
érdi születésű Széchenyi-dí-
jas orvosprofesszor, a ma-
gyar belgyógyászat megha-
tározó alakja. A Magyar 
Tudományos Akadémia 
Rendes Tagja. A Semmel-
weis Egyetem Rektora.” A 
dombormű és az emléktábla 
elkészítésének és kihelyezé-
sének költségeit a Romics 
család vállalta.

QQ BnYH

EGY RÁKOSI-BESZÉD ÉVFORDULÓJÁRA
Napirend előtt dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) 
egy idézetet olvasott fel Rákosi Mátyás Fizessenek a gazda-
gok című, 1947. május 25-én, tehát éppen 70 éve elmondott 
beszédéből. Az idézet után az alpolgármester azt mondta: 
„Mára vonatkozó üzenete az, amit Tamás Gáspár Miklós a 
rendszerváltás idején úgy fogalmazott meg, hogy kommu-
nista kutyából nem lesz demokratikus szalonna” – utalva 
ezzel arra, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Botka Lász-
ló a Rákosi-beszéd címét választotta politikai programjának 
szlogenjéül. Bács István felszólalásában felidézte a man-
chesteri, iszlám hátterű terrorista merényletet is, amelynek 
tizenéves gyerekek voltak az áldozatai. Ezzel kapcsolatban a 
politikus hangsúlyozta: „a hazai baloldal még most is, még 
ezek után is migrációpárti, ezek után is annak a híve, hogy 
engedjük be hazánkba és Európába a migránsokat, közöt-
tük potenciális terroristákat. Szimpla politikai érdekeik miatt 
veszélyeztetik Európa, Magyarország, családjaink és gyer-
mekeink biztonságát. Ki kell mondani: a magyar baloldal az 
elmúlt években többet tett a migránsokért és közvetve az 
iszlám terrorizmus európai térnyeréséért, mint a magyaro-
kért és az európai polgárokért. Ki kell mondani végre: a bal-
oldal Európa- és magyarellenes.”
A baloldal képviselői visszautasították az elhangzottakat.
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Elfogadták a csatornatársulat pénzügyi elszámolását
Május végéig lezárnak szinte minden, a csatorna-hozzá-
járulással kapcsolatos lakás-takarékpénztári számlát; 
már csak azok vannak hátra, ahol jogutódlás, haláleset, 
örökösödés nehezítette az ügymenetet – hangzott el a 
csatornatársulat éves küldöttgyűlésén.

Pénteken tartotta éves 
küldöttgyűlését az Érdi Csa-
tornamű Vízgazdálkodási 
Társulat. A 17 ezer ingatlan-
tulajdonost képviselő kül-
döttek egyhangúlag elfogad-
ták a társulat 2016. évi be-
számolóját, mérlegét, illetve 
a társulat 2017. évi pénzügyi 
tervét. Legfontosabb napi-
rendként elfogadták a 2008–
2016 közötti időszak pénz-
ügyi elszámolását is.

– A 2016. év azért volt fon-
tos, mert ekkor érkeztünk el a 

nyolcéves futamidejű lakás-
takarékpénztári időszak vé-
gére. A küldöttgyűlésen be-
mutattuk a 2008–2016 közötti 
összes befizetést, kifizetést, 
átutalást, hogy mindenki lás-
sa: fillérre pontosan el tudunk 
számolni a tagok által befize-
tett hozzájárulással – hang-
súlyozta Simó Károly alpol-
gármester (Fidesz–KDNP), a 
társulat alelnöke, hozzátéve: 
immár elmondható, hogy a 
társulat megvalósította azt a 
célt, amiért létrejött: hogy biz-

tosítsa azt az önrészt, ami 
szükséges volt ehhez a hatal-
mas környezetvédelmi beru-
házáshoz.

A csatornázási programot 
idén ősszel pénzügyi szem-
pontból is zárják: a lakás-ta-
karékpénztári szerződések-
kel kapcsolatban az OTP ha-
marosan befejezi az elszá-
molást. Mint Simó Károly el-
mondta, 3 ezer szerződést 
már ősszel lezártak – azokat, 
amelyeket a meghatározott 
ütemezés szerint, rendben 
fizettek –, és a többi 9 ezer is 
lezárásra került most tavasz-
szal. Erről a lakosok már 
megkapták az értesítést.

– Pár száz szerződés van 
még hátra: ezek azok, ahol 

jogutódlás, elhalálozás, 
öröklés nehezítette az ügy-
menetet. Napok kérdése, és 
ezeket is lezárja az OTP – 
mondta az alpolgármester, 
aki kérdésünkre hangsú-
lyozta: aki még fizeti a hoz-
zájárulást (mert később 
kezdte a törlesztést vagy el-
maradása van), annak nincs 
más teendője, mint hogy to-
vább fizeti a részleteket a 
társulat számlájára.

Jó hír a hátralékosoknak, 
hogy a küldöttek megszavaz-
ták az intézőbizottság javas-
latát, miszerint még mindig 
van részletfizetési lehetőség 
annak érdekében, hogy ha 
nehezen is, de mindenki befi-
zethesse a hozzájárulást.

Simó Károly kiemelte: nem 
szabad elfelejteni, hogy a 
most lakás-takarékpénztár-
ból befolyó önrészt mintegy 
2,3 milliárd forintos köt-
vénykibocsátással előlegez-
te meg a város, amit most 
törleszteni kell. Erre a forrás 
rendelkezésre áll, hisz a la-
kás-takarékpénztári szám-
lák kiutalásából érkezett 
összegeknek ez a célja.

– Ha a törlesztés megtör-
ténik, kimondhatjuk: pénz-
ügyileg is sikeresen lezárult 
ez a program – hangsúlyozta 
az alpolgármester. Ezt köve-
tően a fennmaradó összeg a 
társulati tagokat illeti meg, 
akik ezt befizették.

QQ ÁdÁm

Új  szociális központ épül
Októberben várhatóan megkezdődhetnek a koncentrált 
szociális intézmény munkálatai a Topoly utcában, és 
2018 őszén befejeződhet a több funkciót ellátó épület-
együttes építkezése – hangzott el a szerda esti lakossá-
gi fórumon, amelyen bemutatták a létesítmény terveit.

Mint dr. Aradszki And-
rás, a térség országgyűlési 
képviselője (Fidesz–KDNP) 
az Érdligeti iskolában tar-
tott rendezvényen elmondta, 
a Modern Városok program-
ja keretében 2,1 milliárd fo-
rintot fordítanak az átalakí-
tásra, amire – az idősotthon 
épületének rossz állapota 
miatt – már nagyon nagy 
szükség volt.

– Többször látogattam 
meg az elmúlt évek során az 
itt élő embereket, láttam a 
méltatlan körülményeket. 
Könnyebbség volt számom-
ra, hogy ezért a beruházá-
sért lobbizhattam. Remél-
jük, még az idén megkezdőd-

het az építkezés, és jövőre be 
is fejeződhetnek a munkála-
tok – tette hozzá a politikus, 
hangsúlyozva: a 2,1 milliárd 
forintos keretbe beletartozik 
a bútorok, eszközök, felsze-
relése, beszerzése is.

A beruházás keretében a 
Topoly utcai idősotthon tel-
jes egészében megújul, és 
további épületszárnyakkal 
bővül. A többszintes épület-
együttesben az idősotthon 
mellett helyet kap a hajlékta-
lanszálló és a családok át-
meneti otthona is.

Mint Virág Péter, a SAGRA 
Építész Kft. tervezője a fóru-
mon hangsúlyozta, a terve-
zésnél elsőrendű szempont 

volt, hogy az idősotthon, a 
hajléktalanszálló és a csalá-
dok átmeneti otthona egy-
mástól függetlenül, ugyanak-
kor a közös funkciókat fel-
használva tudjon működni. A 
kertet úgy alakították ki, 
hogy az épület körül más és 
más funkciójú terek jöjjenek 
létre, valamint a bejáratokat 
is szétválasztják majd.

A koncentrált szociális in-
tézmény az ellátottak szá-
mának tekintetében is bő-
vülni fog: a jelenleg 66 főt el-
látó idősotthon 100 lakót tud 
majd befogadni, az éjjeli me-
nedékhelyen 23 helyett 25 
embert tudnak elhelyezni, 
férfi-női átmeneti ellátásban 
8–8 főt tudnak részesíteni, a 
hajléktalanok bentlakásos 
otthonában pedig 10-en kap-
hatnak helyet. A családok 
átmeneti otthonában tíz csa-
ládnak biztosítanak majd 

otthont, és 70 embernek 
nyújtanak a komplexumban 
nappali ellátást.

Nemcsak a férőhelyek szá-
ma nő, hanem a dolgozóké is. 
Mint azt Récsei Krisztinától, 
a Szociális Gondozó Központ 
intézményvezetőjétől meg-
tudtuk: a 261 ellátottra körül-
belül 100 dolgozó jut majd.

A fórumon részt vevő kör-
nyékbeli lakók aggodalmu-
kat fejezték ki amiatt, hogy a 
hajléktalanok Érdliget e ré-
szére, az iskola és az óvoda 
közelébe költöznek. Ezzel 
kapcsolatban Récsei Kriszti-
na hangsúlyozta: Érdre nem 
a klasszikus, „kapualjas” 
hajléktalanság a jellemző.

– Kilencven százalékuk 
munkavállaló, illetve vala-
milyen ellátási formában ré-
szesül. Erre nagyon büszke 
vagyok. Reggel elmennek, 
végzik napi feladataikat, és 
délután hazatérnek. Célunk 
az, hogy integráljuk őket a 
közösségbe – emelte ki Ré-
csei Krisztina, hozzátéve: 
eddig nem volt lehetőségük 
arra, hogy az idős, beteg haj-
léktalan embereknek tartó-
san otthont nyújtsanak, 

most viszont erre is lesz: tíz 
ember töltheti majd békes-
ségben, nyugalomban utolsó 
éveit.

A lakók a környék infrast-
ruktúrájának – boltok, posta 
– fejlesztését kérték az ön-
kormányzattól, a megnövek-
vő forgalomra hivatkozva, és 
a ’48-as emlékmű melletti 
lakatlan ház – volt szövetke-
zi bolt – állapotát kifogásol-
ták. Ezzel kapcsolatban T. 
Mészáros András polgár-
mester elmondta: az elha-
nyagolt ingatlant a közeljö-
vőben le fogják bontani. Ami 
az infrastruktúrafejlesztést 
illeti, a polgármester el-
mondta: az utakat rendbe 
kell tenni, hogy a közösségi 
közlekedésbe vont kisbu-
szok is közlekedhessenek 
rajta, a postai szolgáltatá-
sok fejlesztését pedig folya-
matosan szorgalmazza a 
város.

– Bizonyos szolgáltatások 
biztosítása nem az önkor-
mányzat feladata, de meg 
fogjuk találni a módját, hogy 
elősegítsük ezek bővülését – 
tette hozzá a polgármester.

QQ ÁdÁm KatalinA koncentrált szociális intézmény az ellátottak számának tekintetében is bővülni fog

T. Mészáros András, dr. Aradszki András és Kopor Tihamér válaszolt 
a lakosság kérdéseire
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A Szahara bűvöletében
Annak ellenére, hogy dr. 

Kubassek János Almásy 
Lászlóról szóló könyvének a 
rengeteg új dokumentum-
mal és történettel gazdagí-
tott, harmadik kiadásáról 
már a közelmúltban volt egy 
rendezvény városunkban, a 
Szahara bűvöletében című 
kötet múlt szerdai bemutató-
ján is zsúfolásig megtelt a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár olvasóterme. A múzeum-
igazgató élvezetes előadá-
sai ugyanis kihagyhatatla-
nok! A geográfus történész 
vetítőképes bemutatójában, 
ezúttal a nagy magyar vi-
lágutazó nyomdokain halad-
va, a Líbiai-sivatag különle-
ges és titokzatos tájaira ka-
lauzolta az érdeklődőket.

Ezt megelőzően dr. habil. 
Papp-Váry Árpád egyetemi 
tanár ismertette a három ki-
adást megért kötet megjele-
néseinek hátterét. Mint fo-
galmazott: szerencsés vélet-
len, hogy a roppant érdeklő-
dő gimnazista, Kubassek 
János megvásárolta azt az 
Almásy László-könyvet, 
amely arról az expedícióról 
szólt, amelyben a múzeum-
igazgató későbbi professzo-
ra is részt vett. Ám egyete-

mistaként hiába kérlelte ta-
nárát, meséljen a világuta-
zóról, azzal hárította el, 
hogy „még nem jött el az 
ideje”. Ennek pedig az volt 
az oka, hogy Almásy 1943-
ban Rommel tisztje voltam 
címmel egy másik könyvet is 
írt, ezért annyira elhallgat-
ták a jelentős felfedezéseit, 
hogy a professzor sem mert 
róla beszélni.

Kubassek Jánost azonban 
ez nem bátortalanította el, 
szorgalmasan gyűjtötte az 
anyagot Almásy expedíció-
járól és két évtizedes kuta-
tásait követően, 1993-ban 
Gábris Gyula és Szabó Jó-
zsef kíséretében eljutott Af-
rikába és abba a rejtélyes 
szaharai barlangba is, amit 
egykor Almásy László fede-
zett fel.

Könyvének sikerét azon-
ban az Angol beteg című film 
hozta meg. Ám a népszerű 
mozi kapcsán rengeteg fals 
információ jelent meg Almá-
syval kapcsolatban, ezért 
Kubassek János a könyvé-
nek újabb, bővített kiadásá-
ban hiteles életrajzi doku-
mentumokkal igyekezett a 
téves értesüléseket a he-
lyükre tenni. n BE

Formák és gesztusok
Metamorfózis hívószóval 
nyílt meg múlt pénteken az 
Érdi Művésztelep egyik 
alapító tagjának önálló ki-
állítása az Érdi Galériá-
ban. A sárospataki festő-
művésznél a kép nem ab-
lak a világra, amely magá-
ba fogad, hanem tükör az 
önvizsgálat számára. A 
tárlat összképe viszont sok 
frissességet és elevensé-
get hordoz magában.

A sárospataki Csetneki 
József, a Patak Csoport mű-
vésztelepének szervezője, az 
Art Ért művészeti iskola lét-
rehozója és művésztanára 
2010-től tagja az Érdi Mű-
vésztelepnek. A festőművész 
munkáit eddig csoportos ki-
állításokon láthatta a közön-
ség, önálló tárlattal először 
mutatkozik be városunkban.

Az itt látható kollekció egy 
részével tavaly „Légszomj 
1.0” címmel már szerepelt 
Esztergomban, érdi kiállítá-
sának Kéri Mihály, a galé-
ria művészeti vezetője a Me-
tamorfózis címet adta – árul-
ta el Csetneki József lapunk-
nak nyilatkozva. Hozzátette: 
tulajdonképpen nem szeret 
címet adni a képeinek, mert 
úgy véli, szükségtelen „man-
kókat” adni a szemlélőnek, 
inkább hagyni kell, hogy 
maga teremtse meg a kap-
csolatot a művel. Ha címet 
adunk, szinte el is döntöttük, 
mit kell, hogy gondoljon az 
adott alkotásról. Jobb tehát, 
ha a nézőt magára hagyjuk a 
képpel, hogy saját benyomá-
saira és gondolataira ha-
gyatkozhasson. A művésztől 
azt is megtudtuk, hogy ami-
kor fest, arra törekszik, 
hogy egy olyan magányt te-
remtsen maga körül és a sa-
ját belső világában, amely-

ben kialakulhat az az álla-
pot, amikor mintha „vezetné 
valami a kezét” alkotás köz-
ben. Egyesek ihletnek neve-
zik, míg más művészek állít-
ják: egyszerűen csak sokat 
kell dolgozni, s egyik képből 
majd megszületik egy má-
sik, abból meg egy újabb. 
Ezen a kiállításon is világo-
san látható, hogy a művek 
egymásból következnek. 
Szeret sorozatokban gondol-
kodni, mert az az út, amit 
választott a kép készítése 
közben, elviszi valamerre, s 
máris ott van a fejében egy 
másik alternatív lehetőség. 
Sorozatai nagyjából egyet-
len nekifutásra születnek, 
hiszen egy gondolatot, hely-
zetet járnak körbe, mond-
hatni: ugyanabban a pilla-
natban keletkeztek, mind-
össze annyi történik, hogy 
ezt a pillanatot a művész ré-
szekre bontja – fogalmazott 
az alkotó, akinek érdi kiállí-
tását – Szatmári Kristóf sza-
xofonjátékát követően – No-
votny Tihamér nyitotta meg.

A művészeti író kiemelte: 
Csetneki József művészete 
nehezen leírható, mert nem-
csak címeket nem ad, de 

egyébként is kevés fogódzót 
hagy számunkra. Nincsenek 
kívülről hozott közösségi té-
mái, nincsenek a természet 
világához köthető analógiái, 
amelyek segíthetnének a fel-
térképezésben. Többnyire 
élénk, intenzív, kevés szín-
nel dolgozó képtörténései-
nek tárgya, témája, eszköze, 
nyelve egyrészt a gesztus, 
az összpontosított indulat 
kézjegye, vonalvezetése. 
Nála a kép nem ablak a vi-
lágra, amely magába fogad, 
hanem tükör az önvizsgálat 
számára – mondta Novotny 
Tihamér, aki úgy vélte, hogy 
a művész Metamorfózis című 
kiállításának összképe sok 
frissességet, elevenséget 
hordoz magában.

– Az alkotó talán éppen a 
látvány világának, a termé-
szetnek hátat fordító alapál-
lásának hangsúlyozása vé-
gett kerüli vagy csak ritkán 
alkalmazza a zöld színt. 
Mégis koloritban, formában, 
gesztusokban gazdag világ 
tárul elénk – zárta szavait.

Csetneki József kiállítása 
július 1-jéig megtekinthető 
az Érdi Galériában.

Qn Bálint Edit

Kevés színnel, de gazdag formavilággal születnek Csetneki József 
képei

A megnyitó percei: Csetneki József, Kéri Mihály és Novotny Tihamér
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CAFEFREIkávézónyílt aparkvárosi Intersparban
Érden az Iparos út 5. sz.

alatt a közelmúltban meg-
nyílt Interspar áruházban
található a CAFE FREI kávé-
ház, ahol a vendégek közel 70
féle kávékülönlegesség közül
választhatnak, akár elvitel-
re is. A CAFE FREI az egyik
legnagyobb kávéházláncMa-
gyarországon, vendégei a
kávézóba ellátogatva egzoti-
kus és kalandos íz-utazáson
vehetnek részt, úgymond
„megkóstolhatják a világot”.

Miben rejlik a kávézó külön-
legessége?

Egyértelműen a kávévá-
lasztékban: az olasz, francia,
latin, amerikai, arab és ja-
pán kávékonyha 70 féle kávé-
különlegességét kóstolhat-
ják meg vendégeink! Kíná-
lunk arab és beduin kávét
igazi ibrikből, skandináv
multikulti kávékülönleges-
séget, nápolyi haboskávét,
szafari espressot, savoyai
rumos-diós piskótakávét,
guatemalai mogyoró-kávét,
nicaraguai dohánykávét, ör-
mény narancskávét, Missis-
sippi gesztenyekávét, cse-
pegtetett japán kávét, kóku-
szos macchiatót Costa Ricá-
ból és 11 féle egzotikus jeges-

kávét. Szinte minden
kávénk koffeinmentes
változatban is kérhető.
Az elvitelre kért kávé-
kat 3 percen belül elké-
szítjük!
Kéthavonta megúju-

ló kávés magazinunk-
ban, a KÁVÉLAPBAN
vendégeink részlete-
sen olvashatnak kíná-
latunkról éppúgy, mint
érdekes írásokat a kávé vilá-
gából. Minden számban új
ültetvény-kávé ritkaságot és
kalandor-kávé különlegessé-
get is kínálunk.

A kávékon kívül mivel ké-
nyeztetjük vendégeinket a
kávézóban?

A kávé italokon kívül saját
üzemükben készült cukrász-
sütemények 5 kontinens ízei-
vel, helyben sütött péksüte-
mények, szendvicsek, teák,
forró csokik, jeges csokik,
forró karamella, saját készí-
tésű shakek, limonádék és
házi jeges teák várják kedve-
ző áron, extra minőségben a
kedves vendégeket.

Hol szerezzük be a kávét és
hogyan tartjuk fent a csúcs-
minőséget?

ACAFEFREI saját pörkölő
- és csomagolóüzemmel ren-
delkezik Magyarországon.
Itt manufakturális körülmé-
nyek között pörköljük a világ
18 országából, 26 különböző
kávéültetvényéről behozott
nyerskávét.
A harmadik világbeli ter-

méket közvetlenül hozzuk,
saját, megbecsült munkaerő
végzi a pörkölést és csoma-
golást.
Baristáink saját barista

iskolánk képzésén vesznek
részt, ahol elsajátítják a
CAFE FREI filozófiáját és a
kávéválaszték minden ele-
mének sztenderd szerinti ké-
szítését.
Felkeltettük érdeklődé-

sed? Várunk szeretettel a
parkvárosi CAFE FREI ká-
vézóban, hogy 5 csillagos él-
ménnyel térj haza! (X)
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Szabó Magda: Für Elise
A magyar irodalom legje-

lentősebb és legismertebb 
írónőjének regénye, a Für  
Elise keletkezésének történe-
tét a könyv fülszövegéből, 
Szabó Magdától ismerjük 
meg: életének kilencvenedik 
életévében elkerülhetetlen-
nek ítélte a „múló idővel való 
szembenézést”, rászánta ma-
gát, hogy „feltörje a hallga-
tás” pecsétjét, mert ekkor 
már nem sérthette senki ér-
zékenységét. A regény segít-
ségével bepillanthatunk a 
puritán, protestáns Debrecen 
hétköznapjaiba, megismer-
kedhetünk a város hivatalai-
nak, iskoláinak működésével, 
lakóinak gondjaival-bajaival. 
Megismerhetjük Szabó Mag-
da családjának, szüleinek 
történetét és titkait. A törté-
net hátterét a két világháború 
közötti Magyarország adja, 
felsejlik a vesztes háború és 
annak következményei. 

Első pillantásra úgy tűnik, 
hogy önéletrajzi regényt ol-
vasunk, de az írónő megté-
veszt bennünket: a Szabó 
családba befogadott triano-
ni árva, Bogdán Cecília léte-
zésére nincs bizonyíték. Fel-

tételezhető, hogy az igazsá-
got a regény egyik mondatá-
ban találjuk, amelyben Sza-
bó Magda így vall: „Cili én 
vagyok, sokféle önmagam”. 
Megrázó és megható jelenet 
a két kislány találkozása. Az 
elkényeztetett, apjával lati-
nul társalgó, öntörvényű, sőt 
önző Magda toporzékolva 
fogadja a „vetélytársát”, a 
szülei elvesztésének tragé-
diáját átélő, teljes létbizony-
talanságból jövő Cilit. Csoda 
történik, amikor a minden 
ruháját visszaadó, távozni 
akaró Cili sírásra és ölelésre 
készteti Dódit. Ettől fogva a 
fogadott testvérek élete pár-
huzamosan fut, bár teljesen 
más jellemek és sorsuk is 
másként alakult. Cili roman-
tikus hősnő, akinek élete 
szomorú véget ér, míg Magda 
szabálytalan csodagyerek, 
akinek sorsa még a jövő ho-
mályába vész.

Szól a regény mindazok-
nak, akik szeretik a szemé-
lyes hangvételű, történelmi 
hátterű, nagyon jó stílusban 
megírt, megható története-
ket. Keresse a Csuka Zoltán 
könyvtár polcain.

Zenei klub

Kom lóssy Erzsébetre emlékeztek
A múlt kedden Komlóssy Erzsébetről szóló előadással 
indult az érdi Zenei Könyvtárban az a négyrészes prog-
ramsorozat, amely során Clementis Tamás operanagy-
követ bemutatja a Magyar Állami Operaház aranykorá-
nak négy kiemelkedő, legendás énekesét.

A Kossuth-díjas operaéne-
kesnő, Komlóssy Erzsébet 
nemcsak az Operaház egyik 
legemblematikusabb művé-
sze volt, de Clementis Tamás 
neki köszönheti, hogy ő is az 
operaénekesi pálya mellett 
döntött, ezért is kezdte épp 
vele a négyrészesre tervezett 
zenei sorozatot – árulta el az 
operanagykövet. A múlt ked-
den induló sorozat folytatásá-

ban Ágai Karola, Déry Gabri-
ella és Melis György énekesi 
pályáján vezeti majd végig 
hallgatóságát.

Clementis Tamás már 
csak a búcsúfellépésén éne-
kelhetett együtt Komlóssy 
Erzsébettel, aki 1989-ben 
visszavonult, de utána mint 
játékmester és énekmester 
tevékenykedett. Az opera-
énekesnő művészete egé-

szen rendhagyó, hiszen 
olyan hanganyag birtokosa 
volt, amilyen száz év alatt a 
világban is csak egy vagy 
kettő születik. Mégis, ami őt 
igazán felemelte a művésze-
tek legmagasabb szintjére, 
az volt, hogy olyan színészi 
adottságokkal és olyan ma-
gával ragadó kisugárzással 
bírt, ami nem volt tanítható, 
s mindezt a csodálatos 
énekhangjával nagyszerűen 
tudta ötvözni – emelte ki az 
operanagykövet, hozzátéve: 
a második világháború utá-
ni időszakot tartották az 
opera nagy aranykorának, 
ekkor a vezető művészek 
mind – mai szóval élve – 
„sztárok” voltak.

Mint tudjuk, 1956-ban be-
zárultak a kapuk, nem lehe-
tett külföldre utazni, így 
olyan énekesek maradtak az 
országban, akik világklasz-
szisnak számítottak. Ezt az 
opera vezetése is felismerte, 
s a kiváló szakemberek ösz-
szehangoltan dolgoztak a 
sikerért. Mivel akkoriban 
társulatként működött a 
színház, fokozatosan építet-

ték fel az énekesek karrier-
jét. Minimum 25 évben vagy 
ennél több esztendőben is 
gondolkodhattak, s szerep-
ről szerepre építették fel a 
kiváló művészek pályáját. 
Ennek is volt köszönhető, 
hogy ilyen nagyszerű, emb-
lematikus operaénekesek 
kerülhettek ki abból az idő-
szakból.

Komlóssy Erzsébet ápoló-
nő és katonatiszt lányaként 
meglehetősen kemény, egye-
nes és kegyetlenül őszinte 
volt. Már 22 évesen színpad-
ra került, de roppant óvato-
san futotta a „kűröket” – fo-
galmazott Clementis Tamás 

–, a vágyott, legnagyobb sze-
repeket csak akkor vállalta 
be, amikor azokra kellőkép-
pen érettnek és felkészült-
nek érezte magát. Millió 
arca volt a színpadon, min-
dig képes volt újat felmutatni 
a szerepeiben, sugárzott be-
lőle a szabadságvágy és az 
életszeretet. A bejátszott 
operarészleteken kívül az 
est nagy meglepetése volt, 
hogy lánya, Komlóssy Beá-
ta is részt vett a Zenei Klub 
rendezvényén, aki néhány 
kedves családi történettel 
koronázta meg a legendás 
operaénekesnőről szóló elő-
adást. n Bálint áBrahám

Clementis Tamás még együtt énekelhetett Komlóssy Erzsébettel

Komlóssy Erzsébet a Bánk Bán Gertrudis szerepében



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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Határtalan élmények Erdélyben

Örö kké élni a pillanatban
Utunk vasárnap reggel 

kezdődött. A művelődési ház
tól indultunk 7 órakor. Egy 
hosszú és fárasztó utazás 
vette kezdetét. Délutánra át
értünk a határon, ahol fel
szállt az idegenvezetőnk, Ta
más bácsi, és először Nagy
váradon álltunk meg. Ott 
csapatokra osztva fedeztük 
fel a várost. Ezután tovább
indultunk. Újabb hosszú út 
következett, és mire elértük 
célunk helyszínét, eleredt az 
eső. Itt Réven egy kerámia
műhelyben álltunk meg és 
megnéztük egy kancsó elké
szítését. Majd lehetett a vé
gén venni már kész kerámia
tálakat, csészéket, kancsó
kat és másokat. Ismét beül
tünk a buszba és a Királyhá
gón át, Körösfőt érintve elju
tottunk Kolozsvárra. Másnap 

reggeli után pakoltunk és in
dultunk is tovább. Kolozsvá
ron egy ottani iskola hetedi
kes tanulói vezettek körbe 
minket a városban. Ezután 
elindultunk Tordára, ott elő
ször a Sóbányát néztük meg. 
Kaptunk egy kis szabadidőt 
is, ami alatt lehetett csóna
kázni, óriáskerekezni, biliár
dozni, de még egy játszótér is 
volt. Ezután elmentünk a 
Tordaihasadékhoz és végig
mentünk rajta. 4 hídon is át
mentünk, és mire elértünk a 
végéhez, eleredt az eső, de 
amilyen hamar jött, olyan 
gyorsan el is szállt. Mire visz
szaértünk, újra kisütött a 
nap. Végül Nagyenyedre 
mentünk a szállásra. Harma
dik nap reggel Torockóra in
dultunk, megmászni a Szé
kelykő nevű hegyet. Utunk 

során elkísért minket egy 
kutya, ott várt minket a busz 
mellett, és egészen a csúcsig 
kísért minket. Szerintem 
minden közül ez a hegymá
szás volt a legjobb. 23 gyerek 
jutott fel a csúcsra. Ahogy a 
sziklafalak fölénk magasod
tak, a szél halkan rezegtette 
a fák levelét, a patak csobo
gása, mámorító érzés volt. 
Viszont az volt számomra a 
mindent felülmúló élmény, 
amikor már lefelé a hegy lába 
és a magas sziklák között 
megálltam, és láttam a mö
göttem magasodó falat, a 
messzeségben tornyosuló 
szomszéd hegyet, a közöttük 
fekvő falut és a mezőket. Egy 
mezőn álltam, ami telistele 
volt virágokkal, amiket lep
kék és méhek repkednek kör
bekörbe. Akkor ott úgy érez

tem, hogy örökké élni tudnék 
ebben a pillanatban. Mikor 
aztán az egész csoport leért, 
elmentünk ebédelni. Ezután 
Gyulafehérvárra mentünk, 
ahol megnéztük az érseki 
székesegyházat, ahol sok 
történelmi személy síremlé
két csodálhattuk meg. Vége
zetül visszatértünk Nagy
enyedre, ahol megnéztük a 
Bethlen Gábor kollégiumot, 
ahol sok híres költőnk tanult 
vagy éppen tanított. Majd 
visszatértünk a szállásra. 
Következő nap reggelén ösz
szecsomagoltunk és útnak 
indultunk Szászsebesre. Itt a 
Vörösszakadékban akar
tunk túrázni, de lőgyakorlat 
miatt nem mehettünk közel 
hozzá, így elmaradt a túra. 
Ezután Vajdahunyadra ér
keztünk, megnéztük a várat, 
ahol egy amerikai horrorfil
met is forgattak. Bejártuk a 
várat és utána a maradék 
időben megnéztük a vár kö
zelében lévő vásárt, ahol a 
legkelendőbb áru a fagyi, az 
édesség, az óriási és az apró 
ördögpatron volt, de akadt, 

aki bicskát is vett. Majd a vár
látogatás után mi is jöhetne, 
hát persze, hogy egy másik 
vár. Ezúttal Déva vára követ
kezett, ahova siklóval men
tünk fel, itt meghallgattuk a 
vár történetét, és utána lesé
táltunk a buszhoz az erdőn 
keresztül. Végezetül Al
gyógyra mentünk, ahol meg
szálltunk. Utolsó nap korán 
keltünk és Marosillyét érint
ve elmentünk Temesvárra, 
ahol a Magyarok házában 
megnéztük Bolyai emlékszo
báját. Utána ellátogattunk 
Aradra, ahol megkoszorúz
tuk a vértanúk emlékművét, 
itt Tamás bácsi kihirdette a 
vetélkedő eredményét. Itt el 
is köszöntünk tőle, és a határ 
felé vettük az irányt. Nagy
laknál keltünk át, és ha két és 
fél órát nem álltunk ott, ak
kor egy percet sem. Érdre 
nyolc és fél kilenc között ér
tünk. Összefoglalva, remek 
utunk volt, szerintem min
denki élvezte az utat.

Spinyhért Borbála 7. d
(Érdi Bolyai János  

Általános Iskola)

Az ötnyelvű Bolyai-emléktáblánál Temesvárott

A torockói Székelykő csúcsán
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FILM

Lakótársat keresünk
„Az új európai elképzelé-

sek új státuszokat teremte-
nek” – mondja apja miniszté-
riumi barátja Xavier-nak, 
akinek segítségével állást 
kaphatna az egyetem elvég-
zése után, ha szakdolgozatát 
a spanyol gazdaságpolitika 
problémáiból írná. Hogy mi-
lyen problémái vannak a 
spanyol gazdaságpolitiká-
nak, arról Xavier egyelőre 
semmit nem tud, és spanyo-
lul sem beszél, solo un poqui-
to, azonban a kilencvenes 
évek végétől a vállalkozó 
kedvű egyetemistáknak ki-
nyílt a világ: Erasmus-ösz-
töndíjjal bármely európai 
uniós országban eltölthettek 
fél-egy évet.

Így Xavier átrágja magát 
az egyetemi bürokrácián, 
érzékeny búcsút vesz barát-
nőjétől, kevésbé érzékenyet 
hippi anyjától, és kezében 
egy lakáscímmel elrepül 
Barcelonába. Első élménye a 
lakáskeresés. A kapott cím-
re nem költözhet, és önálló 
lakást bérelni a városban 
ösztöndíjból lehetetlen. Egy 
felvételi beszélgetés után be-

költözhet nyolcadik lakónak 
egy lakásba, ahol szintén 
erasmusos diákok élnek, 
mindannyian más nemzet 
szülöttei.

A kulturális és személyi-
ségbeli különbségek elfoga-
dása-elviselése, az idegen 
nyelv – a spanyol mellett a 

katalán is, mint az egyetemi 
oktatás hivatalos nyelve –, 
az elszakadás barátnőjétől 
nehezebb, mint először gon-
dolta. Azonban lakótársai, 
egy új szerelem és maga 
Barcelona olyan hatással 
van rá, hogy visszatérve Pá-
rizsba, első munkanapján 
munkatársa sárga, kék és 

piros dossziék fontosságáról 
szóló monológját végig sem 
hallgatva a bizonytalan jö-
vőt választja: gyerekkori 
álma, hogy írjon, és első 
könyvében a barcelonai él-
ményeit veti papírra.

A mű három filmfesztivá-
lon is közönségdíjat kapott, 
így várható volt, hogy lesz 
folytatása. Lett is: a Lakó-
társat keresünk egy trilógia 
első része, folytatásai a Még 
mindig lakótársat keresünk 
és a Már megint lakótársat 
keresünk, ugyanezekkel a 
szereplőkkel, más-más élet-
szakaszukban.

A film kölcsönözhető a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárából, és 
ajánlható mindazon fiata-
loknak, akiknek lehetősé-
gük van rövidebb-hosszabb 
időt külföldön tölteni. Vidá-
man mesél az együttélés, a 
nyelvi akadályok és a meglé-
vő kapcsolatok felbomlásá-
nak nehézségeiről, és meg-
mutatja, hogy néhány hónap 
egy másik országban, más 
kulturális környezetben 
életre szóló élmény lehet.

Jelenet a filmből



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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MIKE LÁSZLÓ
EMLÉK HORGÁSZVERSENY ÉS GYERMEKNAP

AMOHOSZ TÁMOGATÁSÁVAL
az Érd és Környéke Horgászegyesület

tagjainak és gyermekeiknek
Bi skei ho g tó - 2017. júni s 10.

( om t) 7 ó tól 12 ó áig
Nevezni az egyesület irodájában lehet

minden hétfőn és csütörtökön
16.30 és 18.30 között.

Szeretettel várunkminden
Sporttársat és Családját!
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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

ELŐZETES
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje-vására. 
Asztaldíj 1000 Ft. Információ és jelentke-
zés a 06-30-597-8823-as telefonszámon 
Czinderné Beánál
Június 10-én, szombaton 9–12 óráig

PROGRAM
A nemzeti összetartozás napja
A Kutyavári úti Országzászlónál. Ünnepi 
beszédet mond dr. Aradszki András 
államtitkár, országgyűlési képviselő
Június 4-én, vasárnap 17 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
A homályos látszekrény képei
Bécsi Imre, Hupján Attila, Kovács Csaba 
fotókiállítás-megnyitója
A tárlatot megnyitja Kincses Károly fotó-
muzeológus. A megnyitó keretében lyuk-
kamerás bemutató és fotózás
Június 2-án, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodák Kertje – Jeli Arborétum
Somlói Vár – Erdődy Kastély (Doba) – 
Öskü és útközben
Bakos Ágnes, Körmendy Zizi, Nemes 
Erzsébet, Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető június hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Hajócsipkék
Jófejű Kinga, a Népművészeti Ifjú Meste-
re kiállítása
Megtekinthető június 13-ig

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
Aktuális teendők a kiskertekben 
(növényvédelem)
Vezeti Németh Antal
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Június 2-án, pénteken 17 órától

KAKTUSZKÖR
Észak-amerikai kaktuszfajok 
bemutatása
Előadó Lukoczki Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Június 8-án, csütörtökön 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 geográ-
fus 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 szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A német és osztrák irodalom 
gyöngyszemeiből
Június 8-ig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Válogatás Tarnóczi Sándorné Barabás 
Irén festményeiből
Megtekinthető június 7-ig

KÖNYVBEMUTATÓ
Kopor Tihamér: Parasztház
Június 7-én, szerdán 17 órakor

Június 5–augusztus 31-ig nyári 
kalendárium kicsiknek és 

nagyoknak a könyvtár 
honlapján és nyomtatott 

formában is.

ZENEI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
Itt a nyár!
Zenés nyári természetjárás
Június hónapban

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

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett 
INGYENES a beiratkozás. 

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

Tárlat
Csetneki József festőművész 
kiállítása
Megtekinthető július 1-jéig

2017. június 4.
megemlékezés

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
alkalmából

2017. június 4-én, vasárnap 17 órakor
A KuTyAvÁRI úTI ORSZÁgZÁSZlóNÁl

Ünnepi beszédet mond: DR. ARADszkI ANDRÁs
államtitkár, országgyűlési képviselő

Közreműködnek:

kÁNTOR FlÓRIÁN,
a Vörösmarty mihály gimnázium tanulója
Felkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

a SzirMoK ÉrD VároSi ÉS PeDagóguS Női Kar
karnagy: stiblo Anna
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A kiállítás 2017. június 2-től június 14-ig tekinthető meg.
H,K 12–17, SZ 8–12, CS 15–18, P 8–18 óra között

Parkvárosi Közösségi Ház 2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 204-206
A kiállítás a Szociális Gondozó Központtal együttműködve valósul meg

A PArKvárosi Közösségi Ház,
A KÉpZőművÉsZeK Érdi KöZössÉge

szeretettel meghívja

2017. június 2-án 17 órára
TArnócziné BArABás irén

nyiToTT TereK
című kiállításának megnyitójára

„Kapaszkodj meg ebbe a földbe erősen, magyarom, ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom”. (veres péter)

A kiállítást megnyitja mAjornÉ BánicZKi juliAnnA művésztanár
Közreműködnek : somfai istván, Alma latina együttes és az irKA tagjai
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Június 5., HÉTFŐ
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15  2016–2017. évi  labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II.
21:55 Élő örökségünk 13/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:25  Az 1956-os forradalom eseményei  

Érden
22:40  Bibliai szabadegyetem    

48/90. rész
23:40 Mozgás
 sportmagazin
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:55 Tűzijáték

Június 6., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Éles Gábor Trió
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:55  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Alba Fehérvár KC–Érd (ismétlés)
23:10  Műábránd
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
 0:00 Tűzijáték

Június 7., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

49/90. rész
21:00 Három nővér
 1.rész
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
23:15 Két székely
 portréfilm
  0:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:30 Híradó
  0:45 Tűzijáték

Június 8., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 sztárportré 101. rész
20:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:35  2016–2017. évi  labdarúgó- 

bajnokság
  Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II. 

(ismétlés)
22:15 Élen állunk
 sportmagazin
22:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:15 Mozgás
 sportmagazin
23:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
  0:15 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
  0:35 Híradó
  0:50 Tűzijáték

Június 9., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 101. rész
20:00 Műábránd
20:20 Három nővér 
 1. rész

21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 Két székely
 portréfilm
23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05  Híradó
  0:20 Tűzijáték

Június 10., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 77. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Három nővér 
 1. rész
22:30  Bibliai szabadegyetem    

49/90. rész
23:30  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
23:45 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:15 Tűzijáték

Június 11., 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 Három nővér 
 2. rész
22:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:25  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
23:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
  0:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:40 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.



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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TANULNI SOHASEM KÉSŐ!
www.estigimi.hu

Érettségizzen esti tagozaton, ha nem tudja vállalni
a mindennapos iskolába járást!

Heti két napos elfoglaltság 15.00 és 20.30 óra között.
A nappalival teljesen azonos érettségi vizsga!

Ha elmúlt már 16 éves,
akkor akár esti tagozaton is folytathatja tanulmányait!

BEIRATKOZÁS HELYE ÉS IDEJE
2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.

(a Bolyai János Általános Iskola épületében)
2017. június 08., 12. 16.00-19.00 óráig,
2017. augusztus 09. 16.00-19.00 óráig,

2017. augusztus 22-31. (hétfőtől csütörtökig) 16.00-19.00 óráig.

PÓTBEIRATKOZÁS
2017. szeptember 15-ig (hétfőtől csütörtökig) 16.00-19.00 óráig.

Érdeklődni Katona Anita tagintézmény-vezetőnél
(06-30-816-4984).

Válassza ki az önnekmegfelelő időpontot és
telefonáljon!

MI KELL A BEIRATKOZÁSHOZ?
• helyben kitöltött jelentkezési lap,
• előző tanulmányait igazoló bizonyítvány, illetve annak

fénymásolata,
• személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya.

(Osztályaink csakmegfelelő számú jelentkező
esetén indulnak.)
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Érdi Kincses Óvoda
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Kutyavár Tagóvodája

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Kutyavári út 10.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1)
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak
alapján óvodapedagógusi munka
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményeiben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások),
• felhasználói szintű Levelező

rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• felhasználói szintű Internetes

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű, precíz, pontos

munkavégzés,
• kiváló szintű szakmai tudás,
• kiváló szintű, innovatív,

kezdeményező,
• kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2017. augusztus 21. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 22.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Érdi

Kincses Óvoda címére történő
megküldésével (2030 Érd, Edit utca.
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 263/2017.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;

• elektronikus úton Szénásiné
Mészáros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül;

• személyesen Szénásiné Mészáros
Márta részére, Pest megye, 2030 Érd,
Edit utca 3.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. július 17.
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Érdi Kincses Óvoda
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Fő utca 12.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1)
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak
alapján óvodapedagógusi munka
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményeiben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások),
• felhasználói szintű Levelező

rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• felhasználói szintű Internetes

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű, precíz, pontos

munkavégzés,
• kiváló szintű szakmai tudás,
• kiváló szintű, innovatív,

kezdeményező,
• kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2017. augusztus 21. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 22.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Érdi

Kincses Óvoda címére történő
megküldésével (2030 Érd, Edit utca.
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 262/2017.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;

• elektronikus úton Szénásiné
Mészáros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül;

• személyesen Szénásiné Mészáros
Márta részére, Pest megye, 2030 Érd,
Edit utca 3.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. július 17.
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14 | 2017. május 31. |    hirdetmény

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a„Közszolgálati tisztviselőkről szóló”

2011. évi CXCIX. törvény 1( § .45( bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉrdMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján amunkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: 1.
számúmelléklet 32. pont.
Ellátandó feladatok:
• az önkormányzat városfejlesztési

és városüzemeltetési feladatainak
ellátásában való részvétel;

• közlekedési-, útügyi feladatok:
közút forgalmi rendjével
kapcsolatos feladatok, helyi
közlekedési feladatok, parkolással
kapcsolatos szakmai tevékenység,
utcai névtáblák elhelyezésével,
pótlásával, nyilvántartásával
kapcsolatos feladatok, közútkezelői
és behajtási engedélyek kiadása;

• önkormányzati beruházások
bonyolításában való közreműködés.

Amunkakörhöz tartozó
főbb tevékenységi körök:
városüzemeltetési, közlekedési
feladatokkal kapcsolatos ügyintézés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló”2011. évi CXCIX. törvény,
valamint Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzata, továbbá rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett

építész-, építő-, kertészmérnök
szakmacsoportokba tartozó,
gazdaságtudományi, agrár,
szociológus, földrajztanár,
geográfus szakképzettség;
vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és
környezetvédelmi, vízügyi,
település-fejlesztési,
vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés,

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• gyakorlott szintű MS Office (irodai

alkalmazások(,
• településüzemeltetésben,

közútkezelésben szerzett szakmai
tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
• jó szintű együttműködési készség,
• precizitás, megbízhatóság, jó

elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség,

• rendszerezett problémamegoldás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli

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

1. sz. melléklete szerinti részletes
szakmai önéletrajz,

• iskolai végzettséget igazoló
okiratok egyszerű másolata,

• nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy pályázati anyagának
tartalmát és személyes adatait a
pályázat elbírálásában részt vevők
megismerhessék.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2017. július 03. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 23.
A pályázatok benyújtásának
módja:
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (2030
Érd, Alsó utca 1.(. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 14/3943-
6/2017., valamint a munkakör
megnevezését: városüzemeltetési
ügyintéző;
személyesen dr. Kertész Orsolya,
Bartos Beatrix (Személyzeti Csoport(
részére, Pest megye, 2030 Érd, Alsó
utca 1. I. em. 115.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. július 02.
Amunkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: a
kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1(
bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány.
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Érdi Kincses Óvoda
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Felső utca 51.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1)
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak
alapján óvodapedagógusi munka
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményeiben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások),
• felhasználói szintű Levelező

rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• felhasználói szintű Internetes

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű, precíz, pontos

munkavégzés,
• kiváló szintű szakmai tudás,
• kiváló szintű, innovatív,

kezdeményező,
• kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2017. augusztus 21. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 22.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Érdi

Kincses Óvoda címére történő
megküldésével (2030 Érd, Edit utca.
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 264/2017.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;

• elektronikus úton Szénásiné
Mészáros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül;

• személyesen Szénásiné Mészáros
Márta részére, Pest megye, 2030 Érd,
Edit utca 3.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. július 17.
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Érdi Kincses Óvoda
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Holló utca 3.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1)
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak
alapján óvodapedagógusi munka
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményeiben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VII.30.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások),
• felhasználói szintű Levelező

rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• felhasználói szintű Internetes

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű, precíz, pontos

munkavégzés,
• kiváló szintű szakmai tudás,
• kiváló szintű, innovatív,

kezdeményező,
• kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2017. augusztus 21. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 22.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Érdi

Kincses Óvoda címére történő
megküldésével (2030 Érd, Edit utca.
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 265/2017.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;

• elektronikus úton Szénásiné
Mészáros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül;

• személyesen Szénásiné Mészáros
Márta részére, Pest megye, 2030 Érd,
Edit utca 3.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. július 17.
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a gondozást-ápolást igénybe

vevő személyek önálló
életvitelének fenntartása, saját
lakókörnyezetükben történő
biztosítása;

• a speciális szakmai és
közegészségügyi előírások
betartásával területi gondozási
feladatok ellátása;

• személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási
környezetében végzett feladatok,
élelmezés, egészségügyi ellátási
feladatok.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, általános

ápoló és asszisztens, szociális
gondozó ápoló OKJ;

• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
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 6. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásánakmódja:
• 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:
1/474/2017, valamint a munkakör
megnevezését: házi gondozó;

• 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:
• a munkakör betöltése kizárólag

a megjelölt végzettséggel
lehetséges;

• 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 8.
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Ha örökbe fogadná Jakabot vagy Shinát, 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

Jakab 8 év körüli, közepes ter-
metű kan. A vasút környékén 
találták, halott társát őrizte, 
akit talán a vonat ütött el. 
Azonosítója nem volt, eredeti 
gazdája nem jelentkezett, így 
új gazdira vár. Kedves, bújós, 
követi az embert.

Shina 2,5 éves, ivartalanított 
szuka. Kedves, szeretetre vá-
gyó, fiatal kutyus. Foglalko-
zásigényes, más kutyákkal is 
összeszoktatható. Kertes 
házban érezné jól magát, kü-
lönösen, ha be is engedik. 
Szökésbiztos kerítés előny.

Nagy nap a kicsiknek
Gyönyörű idő, változatos programok, finom harapniva-
lók és sok meglepetés – mi más kell még egy jó naphoz? 
Természetesen közönség, amely mindezt ki is élvezi. A 
városi gyereknapon ebben sem volt hiány: mintegy két-
ezren fordultak meg a délelőtt tíztől délután ötig tartó 
rendezvényen.

Igazi gyerekparadicsomot 
varázsolt vasárnap a múze-
umkertbe a Szepes Gyula 
Művelődési Központ, a váro-
si szervezetekkel együttmű-
ködve.

Az Éltető Értékeink Egye-
sület szervezésében népi já-
tékokat próbálhattak ki a ki-
csik, a gólyalábazástól a 

zsákkapdosáson át a kukori-
cameregetésig. A Fabrika 
műhely rajzolós, vágós prog-
ramokkal, a hancúrozda ba-
bajátékokkal várta a bölcsis-
ovis korúakat, a nagyob-
bacskák felfedezhették a ki-
rakósok, logikai és társasjá-
tékok világát. A harciasab-
bak rendőrnek is beöltözhet-

tek, és kipróbálhatták, mi-
lyen a „nénós” volánjánál 
ülni. Természetesen volt 
mentő- és tűzoltóautó is, ez 
utóbbi a művelődési központ 
előtt. A Szövőműhely szerve-
zésében textilállatkát, fonal-
babát készíthettek a gyere-
kek. A gyermekkönyvtár is 
kitelepült a rendezvényre: 
könyvcsereberével és játé-
kos négypróbával lepték meg 
a kicsiket a mesék jegyében.

A kocsiszínben színpadra 
lépett a Görömbő Kompánia 
és a Makám együttes, volt 
bábelőadás, a helyi Magtár 
és a Kisharang Táncegyüt-
tesek bemutatót tartottak a 
Kárpát-medence táncaiból, 
és fellépett az Álomzug Tár-
sulás és a Csurgó zenekar is. 
Éhen sem maradhatott sen-
ki: az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjai ezer pala-
csintát osztottak szét a gye-
rekek között.

Míg a múzeumkertben 
póni, addig az épületben bar-
langi medve várta a gyere-
keket – igaz, utóbbit a múze-
um egyik munkatársa eleve-
nítette meg, hiszen ez az ál-
lat tízezer éve kihalt. Az év 

ősmaradványának válasz-
tott, Érden is honos barlangi 
medve volt a témája a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum rajz-
pályázatának, amelynek 
eredményhirdetésére – és az 
alkotások bemutatására – is 
ezen a napon került sor. A 
hatvanöt beérkezett alkotás-
ból öt helyezettet ajándékoz-
tak meg, és két különdíjast is 

kiválasztottak: egyikük az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
ajándékát vihette haza, míg 
a többiek kisebb-nagyobb 
mackókkal lettek gazdagab-
bak. A múzeum tetőterében 
az őskorba visszarepítő film 
és előadás, valamint mackós 
kézműveskedés és társasjá-
ték várta a résztvevőket.

QQ ÁdÁm Katalin

A rajzpályázat nyertesei
1. Fülöp Dávid, 2. Gáspár Hanna Aletta, 3. Tell Tamara, 4. Sta-
teller Alexa, 5. Nagy Nikolett. Különdíj: Kaszás Elza, Kaszás 
Lilla.

A merészebbek igazi pónin is lovagolhattak

Az Ifjúsági Önkormányzat ezer palacsintával vendégelte meg a gye-
rekeket

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2350 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!

47
77

10

TETő-ZSindEly
SZaküZlET

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

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,
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Szenior akadémia
A tavaszi szemeszter utolsó előadásán vehettek részt a 
múlt szerdán azok a szépkorúak, akik napjaink digitális 
eszközeinek hasznosságáról, gyakorlati alkalmazásáról 
szerettek volna tájékozódni.

Sulyok Tamás adjunktus 
Okostelefonok, tabletek és 
más eszközök a tanulás szol-
gálatában címmel tartott is-
mertetőt arról, hogy a telefo-
náláson kívül mi minden más 
– hasznos és szükséges – te-
vékenységre használhatók 
ezek az eszközök.

– Noha alapvetően termé-
szetes az ellenállás az új 
technika iránt, mégis egyre 
többen megértik, hogy mind 
több szolgáltatást már csak 
okoskészülék segítségével tu-
dunk igénybe venni. Ugyan-
akkor kijelenthető, hogy az 
idősebb nemzedékek részéré-
ről is fokozódik a korszerű 
eszközök iránti nyitottság – 
fogalmazott a Zsigmond Ki-
rály Egyetem adjunktusa, aki 
azzal indította előadását, 
hogy ismertette az okosesz-
közöket, majd felsorolta, mi-
lyen alkalmazások lehetnek 
az idős emberek segítségére.

Az okostelefon azért „okos”, 
mert alkalmas a különböző 
rendszerek összekapcsolásá-
ra, így a telefonbeszélgetése-
ken kívül számos egyéb funk-
cióra is használható. A telefon 
és a tablet elektronikus leve-
lek elolvasásán és küldésén 
kívül az online újságok, folyó-
iratok olvasására is használ-
ható. Számológépként is funk-
cionál, nemcsak a legegysze-
rűbb, hanem akár bonyolult 
műveletekre is képes. A nap-
tár alkalmazása azért prakti-
kus, mert össze lehet kötni a 

házi számítógéppel, így a be-
jegyzett emlékeztetők bár-
honnan könnyen elérhetők. 
Ma már minden telefonnak 
van fényképezőgép és video-
felvételi funkciója. A képek 
akár szerkeszthetőek, majd el 
is küldhetők, megoszthatóak 
másokkal. A mobiltelefonról a 
közösségi oldalak is elérhe-
tők, de alkalmas rádió- és ze-
nehallgatásra, filmek, videók 
megtekintésére, izgalmas és 
szórakoztató játékokra. Biz-
tonságos kiegészítőkkel pedig 
akár pulzust és vérnyomást is 
mérnek.

Sulyok Tamás arra is fel-
hívta hallgatósága figyelmét, 
hogy az alkalmazások letölté-
sekor az „igenek” tudatos 
cselekvésnek minősülnek, 
azt jelentik: megismerték és 
elfogadták a feltételeket, épp-
úgy, mint amikor aláírnak 
egy szerződést. A saját profil-
ra beállított rendszerek ese-
tében érdemes jelszavakat 
használni és megéri beállíta-
ni a telefont, hogy mentse le 
az információkat, így nem 
vesznek el az adatok, ha bár-
mi történne az eszközzel.

Mint kiderült, az előadás 
résztvevőinek jó része már 
használ okostelefont, a többi-
ek pedig talán ezután fognak.

A szerdai előadás után a 
Szenior Akadémia is nyári 
vakációra megy. A Zsigmond 
Király Egyetem előadásai 
szeptemberben folytatódnak.

QQ BE

Nyugdíjas Ki mit tud?
Városunk önkormányza-
tának Idősügyi Tanácsa 
közel egy évtizede min-
den esztendőben lehető-
séget ad az Érden élő idő-
sek számára a színpadi 
bemutatkozásra. A prog-
ram célja a kulturális és 
közösségi kapcsolatok 
ápolása a nyugdíjas kor-
osztály tagjai között. Az 
idei találkozó főként a 
versek és a népdalok 
jegyében zajlott.

A múlt pénteken megtar-
tott találkozón elsőként T. 
Mészáros András polgár-
mester köszöntötte a ren-
dezvény résztvevőit, aki 
elmondta: nagyon csodálja 
azokat a szépkorúakat, 
akiknek van bátorságuk 
kiállni a színpadra, van bá-
torságuk szavalni, énekel-
ni, zenélni vagy esetleg je-
leneteket előadni, s fellépé-
sükkel kellemes és vidám 
perceket szerezni a hason-

ló korosztályú nézőközön-
ségnek. Hozzátette: mivel a 
város polgármestereként 
neki is gyakran kell kiáll-
nia a nagy nyilvánosság 
elé, jól ismeri a fellépés 
előtti izgalmat. Ám arra, 
hogy az ember egy saját 
produkcióval felmenjen a 
színpadra, bizony jól fel 
kell készülni! Ezért min-
denképpen köszönet illeti 
mindazokat, akik vették 

maguknak a fá-
radságot és gya-
koroltak, készül-
tek erre a délután-
ra, hogy fellépé-
sükkel vidám per-
ceket szerezzenek 
a közönségben 
helyet foglaló kor-
társaiknak!

Ezt követően 
kezdetét vette a 
műsor, amelyben 
többek között Gal-
ga-menti népda-
lok, ismert költők 
vagy épp a fellé-
pők saját versei és 

prózák hangzottak el. A 
színes produkciókat ezút-
tal sem értékelte zsűri, de a 
közönség nagy tapssal ju-
talmazta mind az egyéni, 
mind pedig a csoportos fel-
lépőket. Ahogyan tavaly, 
idén is nagy sikert aratott a 
Szociális Gondozó Központ 
Jázmin népdalköre, akik-
től megtudtuk, hogy három 
hét alatt sikerült felkészül-
niük a fellépésre. Az idei 
színpadi produkciókból 
sem hiányzott a humor, 
Nagy Imre kocsmai dalá-
val, Kurusa József pedig 
Romhányi József Bolha 
című versével nevettette 
meg a közönséget. A ren-
dezvény végén mindenki 
derűs arccal távozott a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központból.

A legközelebbi közös vá-
rosi nyugdíjasrendezvény 
a nyárvégi Lecsófőző fesz-
tivál lesz, amit augusztus 
30-án a Favágó utcai nap-
közis táborban tartanak 
meg. Q B. ÁBrahÁmNagy Imre tréfás kocsmaéneket adott elő

A Szociális Gondozó Központ szépkorúi a közönséget is megéne-
keltették
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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

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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66 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.
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www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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Gye reknap Parkvárosban
Gyermeknapi koncerttel várta az óvodásokat a Szo
ciális Gondozó Központ péntek délelőtt a Parkvárosi 
Közösségi Házban.

A hagyományos – és ter-
mészetesen ingyenes – 
programra a Szivárvány 
óvoda apróságait, valamint 
a családok átmeneti ottho-
nában és a Lea Otthonban 
élő kisgyermekeket és szü-
leiket hívták meg a szerve-
zők, de más érdeklődőket is 
szívesen láttak ezen a ze-

nés délelőttön – tudtuk meg 
Kiss Sándor szociálpeda-
gógustól.

Az Alma Latina Együt-
tes minden óvodás számá-
ra ismerős nép- és gyer-
mekdalai nagy sikert arat-
tak a gyerekek körében, 
akik együtt énekeltek, tán-
coltak az együttessel. A 
koncert első és második 
része között Szeghy Karo-

lina olvasott fel a kicsik-
nek egy mesét.

A Szivárvány oviból érke-
ző három-ötéves gyereke-
ket egy különleges megle-
petés is várta: nemrég ké-
szített rajzaikból kiállítás 
nyílt a közösségi házban. 
Mint Hajagos-Bencze And-
rea óvónőtől megtudtuk, a 

gyerekek nagyon örültek a 
kedves gesztusnak.

– Először vettünk részt a 
Szociális Gondozó Központ 
programján, és nagyon él-
vezték a gyerekek – tette 
hozzá a pedagógus.

A kis- és középső csopor-
tosok rajzai május 31-éig 
tekinthetők meg a Parkvá-
rosi Közösségi Házban.

QQ Á. K.

Nagy sikere volt az Alma Latina Együttes műsorának

Ami kor a tehetség utat tör…
Május 26án megtelt a Gár
donyi Géza Általános Isko
la és Gimnázium aulája di
ákokkal, szülőkkel és az 
érdeklődőkkel, akik a tan
évzáró gálaestre érkeztek.

Mikor péntek délután a 
Gárdonyi felé tartottam, 
nem volt nehéz odatalálnom, 
nem én voltam az egyetlen, 
aki arra igyekezett. Belépve 
az első, amit megtapasztal-
tam, az izgatott készülődés 
volt. A nagy nyüzsgésben 
csupa lelkes arcot láttam, a 
folyosón utolsó próbát tar-
tottak a táncos lányok, az 
egyik teremben végső meg-
beszélés folyt az ifjú zené-
szek közt, mindenki lázasan 
készült a produkciójára. Az-
tán ötöt ütött az óra és kez-
dődött is az előadás. Az estet 
Nagy Lídia Nadin 6.b osz-
tályos tanuló nyitotta, aki a 
Rise like a Phoenix című 
számot énekelte.

A délután folyamán szinte 
mindegyik művészeti ág és 
korcsoport képviseltette ma-
gát. Hallhattunk népdalo-
kat, prózát, harmonika-, 
cselló- és zongoradarabo-
kat, de volt akrobatikus rock 
’n’ roll és még musicaljelenet 
is a Vörös malomból. A legfi-
atalabb előadó Beregszászi 
Zora volt, aki első osztályos 
létére a nála sokkal időseb-
beket is megszégyenítő bá-
torsággal és ügyességgel 
énekelte a népdalokat. A kis 
tehetségnek még mikrofonra 
sem volt szüksége, királynői 
mozdulattal utasította visz-
sza azt, de nem volt gond, 
hiszen könnyedén beénekel-

te az egész helyiséget. Náluk 
bizonyára családi vonás a 
szép hang, hiszen a nővére, 
Csenge is fellépett, szintén 
egy népdalcsokorral. A mű-
sor Rihanna Russian rou-
lette című számával zárult, 
amelyet a nyolcadikos Iván-
csics Noémi énekelt.

Pintérné Bernyó Piroska 
első látásra is vérbeli peda-
gógusnak tűnt, nem találtam 
az irodájában, természete-
sen a gyerekek között akad-
tam rá. Később pedig tanúja 
voltam, mikor kedvesen gra-
tulált az egyik kislánynak 
az ügyes szereplésért. Arról 
kérdeztem, hogy mikor és 
hogyan alakult ki ez a ha-
gyomány:

– Mikor beköltöztünk, a 
2009/2010-es tanév végén, az 
évet lezáró eseményként 
szerveztük az elsőt. A cé-

lunk az volt, hogy legyen egy 
alkalom, amikor azok a diá-
kok léphetnek fel, akik a ta-
nuláson kívül még másban 
is, például valamelyik művé-
szeti ágban jeleskednek. 
Minden évben van egy házi 
Ki mit tud?, a fellépők egy ré-
sze onnan kerül ki, de termé-
szetesen mások is jelentkez-
hetnek – fogalmazott az 
igazgató.

Egy biztos, érdemes ápol-
ni ezt a tradíciót, mert ilyen-
kor derül ki igazán, hogy 
mennyi kis talentum jár a 
Gárdonyiba. Jó lehetőség ez 
mindannyiuk számára, hogy 
egy ismert, biztonságos kör-
nyezetben próbálhassák ki 
magukat. Lehet ez egy ké-
sőbbi karrier kezdete is, de 
az is lehet, hogy csak egy 
kedves iskolai emlék marad.

QQ MelisKa Fanni

A gálán szinte mindegyik művészeti ág és korcsoport képviseltette 
magát

Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

 2017. május 29 - június 30.

Bajcsy Zs. út 125-127. 

EXTRA AKCIÓ

Magyar palackos tej
2,8% 1 l 

lackos tej

169 Ft

Konkoly füstölt-főtt tarjalt főtt t j

Ft/kg
1390

A minőség garanciája.

99 Ft

Pápai Extra sonkak

Ft/kg
2090

         Búzafi nomliszt
1 kg
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Áll ati tanórák Érdligeten
Nyuszi, tengerimalac és kutya volt a főszereplője annak 
a szakmai napnak, amellyel egy Erasmus+ projektet 
zártak le az Érdligeti iskola pedagógusai. A tankerület 
intézményeiből érkező tanárok a gyakorlatban is kipró-
bálhatták, milyen egy olyan fejlesztőóra, amit állatok 
bevonásával tartanak.

A 2015 szeptemberében in-
dult Erasmus+ nemzetközi 
projekt résztvevői – köztük 
egyetlen magyarként az érdi 
intézmény – arra keresték a 
választ, hogyan vonhatók be 
állatok az iskolai nevelésbe. 
Az érdligeti iskolában már 
négy esztendeje végeznek 
fejlesztő tevékenységet ku-
tya, illetve nyuszi bevonásá-
val, míg a részt vevő román, 
szlovén, horvát, török, len-
gyel, görög partnerintézmé-
nyekben korábban nem zaj-
lott ilyen munka, így első-
ként az érdligeti iskola osz-
totta meg tapasztalatait a 
par tner intézmények kel . 
Ugyanakkor az érdi kollé-
gák is találkoztak sok külön-
legességgel a programnak 
köszönhetően: a projekt hát-
terét képviselő írországi 
centrumban részt vehettek 
olyan speciális állatterápiás 
tréningen, ahol megtapasz-

talhatták, hogy nemcsak a 
kisebb házi kedvencek, ha-
nem kecske, tehén vagy akár 
kakas is bevonható a fejlesz-
tő munkába – tudtuk meg 
Staub Tündétől, a projekt 
koordinátorától.

A program keretében több 
külföldi látogatást tettek a 
magyar pedagógusok, és ők 
is fogadták a külföldi és ha-
zai kollégákat: decemberben 
a nemzetközi résztvevők, 
május 22-én pedig a tanke-
rület pedagógusai láthattak 
bemutatót az állatok bevoná-
sával tartott iskolai fejlesztő 
tevékenységről.

A múlt hétfői szakmai na-
pon az érdi és környező tele-
pülésekről érkező kollégák 
részt vehettek egy bemutató-
órán Marcali-Kiss Rita ta-
nítónővel, másodikos diák-
jaival és Kemi kutyával. Ba-
dics Gyöngyi fejlesztőpeda-
gógustól pedig megtudhat-

ták azt is, hogy az állattal 
asszisztált órák milyen ha-
tással vannak az érzelmi in-
telligenciára. Ebéd után egy 
különleges workshop várt a 
vendégekre, nyuszikkal, 
tengerimalaccal, interaktív 
feladatokkal.

Mint Badics Gyöngyi kér-
désünkre elmondta, a nyu-
szik már a jelenlétükkel 
nyugtatóan hatnak a gyere-
kekre, hiszen lehet őket si-
mogatni, dédelgetni.

– Az állatok a szocializáció-
ban is nagy segítséget nyújta-
nak. Volt olyan gyerek, aki az 
első találkozás során azt 
részletezte, hogyan vágná 
Hamu nyuszit darabokra. 
Másfél év alatt eljutottunk 
odáig, hogy bújik hozzá és 
szeretgeti – mondta a szakem-
ber, aki kiscsoportos fejlesztő 
órákra viszi be az állatot.

Staub Tünde program-
koordinátor egy-egy né-
metórára is beviszi a nyu-
szit, Kemi kutya pedig he-
tente négy alkalommal vesz 
részt Marcali-Kiss Rita ta-
nítónő másodikosoknak 
tartott fejlesztő óráin. Őt 
nemcsak simogatni lehet, 

hanem maga is végzi a fel-
adatokat, lehet jutalmazni, 
simogatni. A tanítónő úgy 
látja: a fejlesztőmunka így 
sokkal eredményesebb, 
Kemi jelenlétében könnyebb 
fegyelmezni a gyerekeket, a 
kutya oldja a gyerekek szo-
rongásait, erősíti az osz-
tályközösséget.

A program hazai része 
ezzel lezárult, de, mint Var-

gáné Balogh Erika igazga-
tó hangsúlyozta: az állattal 
asszisztált órák továbbra is 
folytatódnak az iskolában. 
A nemzetközi projekt 
egyébként csak nyáron fe-
jeződik majd be; addig egy 
horvátországi találkozó 
vár még a programban 
részt vevő érdligeti pedagó-
gusokra.

QQ ÁdÁm K.

Nyuszi ül a padban…



20 | 2017. május 31. |    sport

Másodikok 
a régióban

Ezüstérmes lett a Delta 
RSE lánycsapata a regionális 
bajnokságban. A zárónapon a 
Dunakeszit 3:1-re legyőzték, a 
Gödöllőtől azonban 3:0-ra ki-
kaptak az érdi lányok.

Szintén a Deltához kapcso-
lódó hír, hogy ötödik helyen 
végzett a fiúcsapat az orszá-
gos mini kupán (OMK). A cso-
portmeccsek alatt a Dágtól 
ugyan kikaptak a tigrisek, a 
MALÉV és a Szombathely el-
len viszont nyertek. Csoport-
másodikként a Sümeggel ke-
rültek össze a keresztjáték-
ban, ahol alulmaradtak. Az 
5–8. helyért rendezett hely-
osztókon viszont előbb a 
Pénzügyőrt, majd a Szegedet 
is legyőzték. n PP

Hat ártalan birkózás
Előbb a Csepeli BC szervezésében Soroksáron rende-
zett felnőtt férfi szabadfogású és női országos bajnok-
ságon, illetve kadet válogatóversenyen vettek részt az 
Érdi Spartacus SC birkózói, majd a szlovákiai Duna-
szerdahelyen is indultak egy nemzetközi viadalon. Ezt 
követően a kadetek és gyermekek Kiskőrösön léptek 
szőnyegre.

A felnőtteknél Lemák 
Diána az 53 kilósok között 
ezüstérmet, Varga Lilien 
az 58 kilósoknál a pont-
szerző, ötödik helyet sze-
rezte meg. Kovács Bence 
az 57 kilogrammosoknál 
bronzérmesként zárt. Sza-
badfogásban a kadeteknél 
Berta Mike (63 kg) első, 
Mezei Dominik (69 kg), 
Végh Richárd (76 kg) és 
Végh Artúr (85 kg) egy-
aránt harmadik lett.

De ez a korosztály nem 
pihent sokat, ugyanis a so-
roksári viadal után Duna-
szerdahelyen léptek sző-
nyegre, ahol mind a négyen 
dobogóra állhattak: Mezei 
Patrik (76 kg) aranyérmes, 
testvére, Dominik (69 kg) és 
a Végh fivérek is bronzér-
mesként zártak.

Legutóbb pedig Kiskőrö-
sön mérették meg magukat, 
ahol Mezei Dominik (69 kg) 
és Varga Dániel (100 kg) 

második, Berta Mike (63 
kg) és Végh Richárd (76 kg) 
harmadik lett. A nagyokkal 
egy időben rendezett meg-
hívásos gyermekversenyen 

az érdiek közül Jakab Ro-
land (26 kg) mérette meg 
magát, és a dobogó legfelső 
fokára állhatott.

(Forrás Érdi Spartacus SC)

KÉZILABDA

Sze zonzáró győzelem
A Dunaújvárosi KKA elleni győzelemmel már két fordu-
lóval a bajnokság vége előtt biztosította bronzérmét az 
ÉRD női kézilabdacsapata. Szabó Edina együttese a 
Mosonmagyaróvári KC SE elleni vereséggel búcsúzott 
hazai közönségétől, de az utolsó körben simán nyert 
Székesfehérváron.

ÉRD–MKC SE
Janurik Kingáék nem 

kezdtek rosszul, hiszen rög-
tön kétgólos előnybe kerül-
tek, de a Mosonmagyaróvár 
tartani tudta a lépést. Hiába 
vezetett három góllal Mi-

reya González találatával a 
házigazda és hiába fordul-
tak egygólos érdi előnnyel a 
felek, az ÉRD a 27. perc után 
tíz percig nem lőtt, viszont 
kapott hét gólt. A hazaiak ro-
hantak az eredmény után, de 
az is kevés volt, hogy az utol-
só tizenkét percben a Mo-

sonmagyaróvár nem dobott 
gólt. Katarina Krpezs-Sle-
zák és Mireya González dup-
lája viszont kevés volt. Az 
ötgólos hátrányt nem sike-
rült ledolgozni, Az időn túli 
szabaddobásból Kisfaludy 
Anett nem tudott egyenlíte-

ni, így az ÉRD egygólos vere-
séggel búcsúzott a hazai pá-
lyájától.

A mérkőzés után a bronz-
érmeket dr. Aradszki And-
rás, Érd országgyűlési kép-
viselője, energiaügyért fele-
lős államtitkár adta át a 
csapat tagjainak.

Alba Fehérvár KC–ÉRD
A szezon utolsó meccsén 

Székesfehérváron lépett pá-
lyára az ÉRD. Az Alba FKC 
elleni mérkőzést nagy iram-
ban kezdték a felek, hiszen 
nyolc perc alatt tizenkét gólt 
lőttek testvéries elosztás-
ban. Aztán előbb az ÉRD tu-
dott meglépni, de hiába veze-
tett három góllal, az első fél-
időt követően 18–17-re a ha-
zaiak vezettek.

A fordulás után hasonló 

történt a hazaiakkal, mint a 
Mosonmagyaróvár elleni ta-
lálkozón az ÉRD-del. Szabó 
Edináék zsinórban hat gólt 
dobtak, miközben egyet sem 
kaptak, tizenegy perc eltel-
tével pedig már 27–19-re for-
dítottak. Még az is belefért, 
hogy az utolsó öt percet 6–1-

re nyerte Deli Rita együtte-
se. Az ÉRD háromgólos győ-
zelemmel zárta a bajnoksá-
got és a teljes évadot.

– Nagyon örülünk a har-
madik helynek. Elérte a csa-
pat a célkitűzését. Az utolsó 
mérkőzésre elég feszült han-
gulatban készültünk, nagy 
volt a nyomás a játékosokon, 
annak ellenére, hogy nem 
volt tétje. Azt hiszem, megér-
tették a feladatot.

Amiről még ez a meccs 
szólt, s emiatt sok érzelem 
volt benne, hogy a szezon vé-
gén vannak, akik más csa-
patban folytatják. Végül pe-
dig  a  mi  kincsünk  –  nem-
csak a kapuban, hanem em-
berileg is –, Szveti a mai 

nappal abbahagyta profi pá-
lyafutását. Ezt az alkalmat 
is megragadom, hogy el-
mondjam, mennyire nagyra 
becsüljük őt, köszönünk 
neki mindent – értékelt Sza-
bó Edina.

– Hat gyönyörű éve itt ját-
szom, kicsit szomorú va-
gyok. Fáj, hogy ezt nem lehet 
életem végéig csinálni. Ideje 
volt abbahagyni, de a csapat 
mellett maradok, a fiatal ka-
pusokkal fogok foglalkozni 
– mondta a mérkőzés utáni 
sajtótájékoztatón Gridnye-
va, „a hetesölő” Szvetlana. 
Arra a kérdésünkre, mi volt 
a titka, nevetve válaszolt: 
„Nem tudom”.

Qn Domonkos Bálint

Csapatkép a soroksári felnőtt női és férfi ob és kadetválogató ver-
senyen

ÉRD–MOSONMAGYARÓVÁRI KC SE 19–20 (11–10)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 7 (2), M. González 4, A. Bulatovics 1, 
Kisfaludy 1, Klivinyi 3, Fekete B. Csere: Gridnyeva (kapus), 
Signaté, Szabó L. 1 (1), Kiss N. 1, Araújo, Barján, Gulyás 1, Ta-
kács K.
ALBA FEHÉRVÁR KC–ÉRD 32–35 (18–17)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 10 (5), M. GONZÁLEZ 7, A. BULATO-
VICS 6, KISFALUDY 3, Klivinyi 3, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva 
(kapus), SIGNATÉ 3, Kiss N., Szabó L., Barján, Gulyás, Araújo. 
Vezetőedző: Szabó Edina

Szveti abbahagyta profi pályafutását, de a csapat mellett marad

A bronzérmeket dr. Aradszki Andrástól vehették át az érdi lányok  (Fotók: handballerd.hu/Dénes Balázs)

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

://www.youtube.com/watch?v=uhQ0HCn29jw

P Ü N K Ö S D I N Y I T V A T A R T Á S

06.04. 08:00-21:00
06.05. 08:00-21:00

Kellemes pihenést kívánunk!
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Készülnek a nyárra
Amolyan nyár előtti „ki-

kapcsolódásként” Hódmező-
vásárhelyen szerepelt az 
Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. Az egyesület két ver-
senyzője, Milák Kristóf és 
Barócsai Petra együtt ti-
zennégy érmet szerzett a 
négynapos ifjúsági országos 
bajnokságon.

Milák és Barócsai egy hó-
nap múlva ott lesznek az iz-
raeli Netanyában rendezett 
ifi Eb-n, előbbi a budapesti 
felnőtt vizes-világbajnok-
ságra is készül. A fő szezont 
pedig az Egyesült Államok-
beli Indianapolisban, az ifi 
vb-n zárják az érdiek.

Ennek fényében Selmeci 
Attila úgy fogalmazott, itt a 
fő céljuk, hogy minél több ér-
met szerezzenek. Ez meg is 

lett. Merthogy Milák Kristóf 
50 háton, 200 gyorson, 100 
háton valamint 50, 100 és 200 
pillangón sem talált legyőző-
re, 50, 100 és 400 gyorson 
pedig ezüstérmesként zárt.

Barócsai ugyan „csak” 
100 pillén lett aranyérmes, 
de begyűjtött két ezüst- (400 
és 800 m gyors) és két bronz-
érmet (100 és 200 m gyors).

Emellett az érdiek a 
4x100-as mix gyorsváltóban 
a Milák Kristóf–Vigassy Bá-
lint–Szklenár Flóra–Baró-
csai Petra sorrendű négyes-
sel harmadikként érték a 
falat.

Az érdi úszók az érmek 
mellett Barócsai, Szklenár 
és Vigassy révén öt további 
döntős eredményt tudhat-
nak maguk mögött. n DB

Milák Kristóf 6 aranyérmet hozott el az ifi ob-ról

LABDARÚGÁS

Hétgólos edzőmeccs
Tét nélküli találkozón lépett pályára az Érdi VSE a Ko-
márom VSE vendégeként az NB III Nyugati csoportjá-
nak 33. fordulójában.

Miután Limperger Zsolt 
együttese a Videoton FC má-
sodik csapatát 5–1-re le-
győzte és a listavezető ETO 
FC Győr is otthon tartotta a 
három pontot, eldőlt, hogy 
Kertész Ferencék a második 
helyről sem előre, sem hátra 
nem tudtak mozdulni a ta-
bellán az utolsó két körben.

Ezért a vezetőedző több 
olyan játékost is pályára 
küldött a harmadosztálytól 
búcsúzó Komárom ellen, 
akik az év éles mérkőzésein 
nem vagy csak kevés lehető-
séghez jutottak. A felforga-
tott érdi csapat kapuját Bo-
rek Norbert védte, de Ebed-
li Zoltán, Ország Péter és 

Hegedűs Norbert is kezdő-
ként lépett pályára. A máso-
dik félidőben pedig Zsivócz-
ky Norbert és Palásthy 
Norbert is csereként kapott 
lehetőséget.

A Bozsik Péter által irá-
nyított Komárom a becsüle-
téért küzdött, s alaposan be 
is kezdett, hiszen egy jobb 
oldali szöglet után Katona 
Attila révén már a negyedik 
percben megszerezték a ve-
zetést. Aztán a vendégek is 

egyre jobban kezdték elkap-
ni a meccs ritmusát, de az 
egyenlítés csak a 28. perc-
ben érkezett meg, amikor 
Németh Gábor Vince volt 
eredményes. De hiába 
egyenlítettek Kelemen Pat-
rikék, a 32. percben ismét 
vezetett a Komárom, ami-
kor Kiss Károly volt ered-
ményes (2–1). Sőt, a szünet 
előtt tovább növelték az 
előnyt a hazaiak, amikor 
egy kontra után Kovács Ist-
ván vette be Borek kapuját.

A fordulás után pedig 
Solymos találatával három-
mal vezetett a házigazda, 
nem sokkal később pedig 
Sipőcz is eredményes volt. 
Hiába volt a gólok tekinteté-
ben nagy a különbség a két 
csapat között, ez játékban 
nem mutatkozott meg, az ér-
diek legalább annyi lehető-
séget dolgoztak ki, mint a 
komáromiak, de a hátrányt 
csak a 87. percben Kelemen 

Patrik tudta csökkenteni, 
Zsivóczky Norbert két, Ba-
lázsovics Máté egy nagy 
lehetőség alkalmával nem 
tudta bevenni Szatmári 
Zoltán kapuját.

– Oroszlánok játszottak 
kiscicák ellen, nem is lehe-
tett más az eredmény – fog-
lalta össze a meccset Lim-
perger Zsolt.

A találkozón érezhető 
volt, hogy az érdiek helyezé-
sük tudatában nem olyan 
elánnal játszottak, mint azt 
tőlük megszokhattuk, de ab-
ban egyetértett mindenki, 
hogy ha ez tétmeccs lett vol-
na, akkor aligha így áll hoz-
zá a csapat.

Az Érdi VSE június 4-én, 
18 órakor zárja a bajnoksá-
got, amikor az Ercsi úti 
Sporttelepen fogadja a Pus-
kás Akadémia FC második 
csapatát. A csapat a találko-
zó után kapja meg a bajnoki 
ezüstérmeket.

KOMÁROM VSE–ÉRDI VSE 5–2 (3–1)
Érdi VSE: Borek – Ország (Zsivóczky, 56.), Ebedli, Csiszár (Ba-
lázsovics, a szünetben), Pintér N. – Koós (Palásthy, 56.), He-
gedűs N., Pallagi – Kelemen P., Tárkányi, Németh G. V. Edző: 
Limperger Zsolt.
Gólszerző: Katona A. (4.), Kiss Károly (32.), Kovács István (45.), 
Solymos (49.), Sipőcz (62.), ill. Németh G. V. (28.), Kelemen P. (87.)

Alapemberek nélkül, három góllal kapott ki az ezüstérmes Érdi VSE  (Fotó: Balogh István)



Számlaképes kőművest keresek
érdi házam felújításához. 06-
30-7106516

ÁLLÁST KÍNÁL

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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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?
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Tiszta és egészséges környezetben
dolgozni vágyó jelentkezőinket várjuk
a hr.pehu-prettl@electronics.com
e-mailen vagy a 23/505-840-es

telefonszámon.
PRETTL Electronics Kft,
2030 Érd Turul u. 10.

Irodai terület

GYÁRTÁSTERVEZŐ
(német nyelvtudással és műszaki

szemlélettel)

Termelési terület

CSOPORTVEZETŐ-HELYETTES
GÉPKEZELŐ

KARBANTARTÓ
TARGONCÁS
FORRASZTÓ

ÖSSZESZERELŐ

Bővítés miatt keresünk munkatársakat
elektronikai vállalatunkhoz:
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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.
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

A pozícióban
elérhető

legmagasabb havi

bruttó fizetés:

233.325 Ft

(heti 30 órában
)
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KeressenNálunk többet
Maradjon több szabadideje – Nekünk ez fontos!
Jó hangulatú, stabil csapatunkba 10 raktári dolgozó kollégát keresünk
fizikai munkára nappali műszakban napi 5 és 6 órában, biatorbágyi raktárunkba.
Az új kolléga feladatai:
• kartonok raklapra való összepakolása

A csapatunkba azokat várjuk, akik:
• pontosak
• megbízhatóak
• hosszú távra terveznek
• jó munkakörnyezetre vágynak

Amit, mi adunk Önöknek:
• bruttó 163.313 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb

fizetés 194.438 Ft napi 5 órás műszakban
• bruttó 195.975 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb

fizetés 233.325 Ft napi 6 órás műszakban
• munkába járási költség támogatása
• + havi 3.500 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártya a napi 5 órás műszakban

és + 4.000 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártya a napi 6 órás műszakban
• egyéb ingyenes juttatások
• állandó műszakok: 6:00-11:30 (napi 5 órában), 12:00 – 17.30 (napi 5 órában) és 12:00 – 18.30

(napi 6 órában)
• ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJ)
• összetartó stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség.

Várjuk az ALDI Logisztikai csapatába!
Küldje el fényképpel ellátott önéletrajzát MOST!

raktar.bia@aldi.hu

Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy
nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.
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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.

Kerti munkára, napi 4-5 órára
munkatársat keresünk. 06-30/
3364-003.
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Szuterén 50 nm-es lakás kiadó 2

felnőtt részére 06.01-től. Tel.:

06-70-409-3869

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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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.
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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
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 46
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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
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ALBÉRLET

Egyedülálló nőnek különálló,
összkomfortos lakrész kiadó. 40
000 Ft+rezsi. Kaució szükséges.
Tel.: 06-23-369285

VEGYES

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

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45

41
9

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

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

Idős ember kíséretét, segítését,
utaztatását vállalom, gyakorlat-
tal, leinformálhatóan. Tel.: 06-
30-834-6494

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

Idős hölgy életjáradéki szerző-
dést kötne lakásáért cserébe.
Tel.: 06-70-401-6270

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

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

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43

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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Eladót felveszünk
a törökbálinti Auchanba,

aTrendy
nevű ruhaboltba.
Érdeklődni az üzletben

vagy a06-30-3209099
telefonszámon.

47
89

16

Gépész végzettségű munkatársat
keresünk

műszaki tanácsadó
munkakörbe, hosszú távra.

Elvárások: angol nyelvismeret,
jogosítvány.

Munkavégzés helye: BP. XXII. ker.
TT Ipartelep.

Jelentkezés: önéletrajzzal
az info@sidex.hu címre

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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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 45
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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!
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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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KONTÉNER

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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Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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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Munkatársat keresünk

Érdi telephelyű forgalomtechnikai cég
keres fizikai munkára kollégákat

TE vagy a mi emberünk, ha szereted a kihívásokat, tudsz
önállóan és csapatban is dolgozni, nem rettent el sem
a napsütés, sem egy kis szél, van legalább B kategóriás
jogosítványod, műszaki beállítottsággal rendelkezel és

jó az állóképességed.

Mi vagyunk az új munkahelyed, ha lendületes csapatban
dolgoznál, érdeklődsz az útburkolati jel készítés és

a jelzőtábla kihelyezés iránt.

Jelentkezésed a treff99@treff99.hu
email címre vagy a 06-30-2416919-es

telefonszámon várjuk.

Érdeklődni: 20/983-3511

nemzetközi
gépkocsivezetőket

keresünk
új hűtős szerelvényekre.

C+E kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező,

megbízható

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 46
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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KIADÓ INGATLAN

Érden csendes helyen 2 szobás,
összkomfortos, konvektoros
kertes ház kiadó. 50 000 Ft+ re-
zsiért. Kaució szükséges. 06-20-
312-7676

Érden összkomfortos lakás igé-
nyes személynek vagy párnak
kiadó. Tel.: 06-20-268-1019

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
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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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Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
tamas.tibor@partner.vodafone.hu
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EGÉSZSÉG

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

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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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

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános (17.00-22.00) 5 órás
műszakkal, takarítónőt keres,
nyudíjasokat is. Telefon: 06-20/
328-88-86.

Élelmiszerüzletünkbe önmagára
és környezetére igényes, agilis,
gyakorlattal rendelkező pénz-
táros-eladót felveszünk. 06-30-
5821280

A Ház-Stúdió Kft. segédmunkást
felvesz érdi munkahelyre azon-
nali belépéssel. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel.: 20/9414-
916.

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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Szakácsot, jó főzőasszonyt kere-
sünk nyári időszakra. 06-30/
3364-003 vagy 06-23/375-328.

AUTÓ/MOTOR

Skoda Felicia megkímélt állapot-
ban, folyamatosan szervízelve,
77000 km-rel (garantáltan) ela-
dó. 06-20-562-2926

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
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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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ÁLLÁST KERES

Középkorú leinformálható hölgy
takarítást vállal Érd belterüle-
tén. Tel.: 06-20-2504241

Kisgyermekfelügyeletet vállalok
nagy gyakorlattal, bejelentés-
sel. Tel.: 06-30-4244004

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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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

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Fesztivál a pincesoron
Óriási sikere volt a hétvégén megrendezett jubileumi 
Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozónak. Sokan 
most először jártak a Mély utcai borospincéknél, de az 
biztos, hogy nem utoljára tették.

A rendezvény helyszíne és 
a városközpont között kisvo-
nattal szállították a vendé-
geket. A dottó kezdéstől a 
programok végéig folyama-
tosan tele volt, rengeteg csa-
lád döntött úgy, hogy ezt az 
utazási formát választja.

A Szőlővirág Ünnep és 
Nemzetiségi Találkozó a ju-
bileum évében a családi 

programokra helyezte a 
hangsúlyt, és bábszínház-
zal, gyermekkoncertekkel, 
kézműves udvarral és állat-
simogatóval kedveskedett a 
legkisebbeknek. Voltak, akik 
egész nap kint voltak, de sok 
fiatal szülőt lehetett látni a 
délelőtti programokon, majd 
este a táncházban és a nyár-
köszöntő retródiszkóban is.

Hatalmas érdeklődés 
övezte a Hudák Mihály ál-
tal vezetett pincetúrát is. 
Délelőtt és kora délután 
mintegy félszázan voltak kí-
váncsiak a présházak láto-
gatásra. A Pincetulajdono-
sok Egyesületének elnöke 
rendkívül élvezetes előadás 
keretében vezette végig a 
nyitott pincékben a vendé-
geket, akik arról is meggyő-
ződhetek, hogy az érdi bo-
rok kiválóak.

A nemzetiségi találkozó 
az ünnepélyes felvonulással 

kezdődött. A néme-
tek, a bukovinai szé-
kelyek, az erdélyi 
magyarok és széke-
lyek, a horvátok, a 
lengyelek, a görögök 
és a szlovákok a Ter-
mál Hotel Ligettől in-
dultak. A színpom-
pás menetet követő-
en került sor a meg-
nyitóra, ahol T. Mé-
száros András pol-
gármester elmondta: 
az esemény kiemelt 
városi rendezvény 
rangot kapott, hiszen 
a jó helyszín, a jó bo-

rok és a színvonalas progra-
mok rászolgáltak a címre. A 
polgármester köszöntőjét 
követően egyházi áldásban 
részesült a szőlőhegy és a 
jövő évi bortermés, majd ki-
hirdették a Pincetulajdono-
sok Egyesülete által szerve-
zett regionális borverseny 
eredményeit, ahol az érdi 
gazdák számtalan arany, 
ezüst és bronz minősítést 
kaptak. A vándorkupát is 
egy érdi gazda nyerte, 
ugyanis a régió legjobb bo-
rait Lucza István készítette.

A program ezután a nem-
zetiségek műsorával folyta-
tódott, a főműsorszámot a 
Szőlővirág Táncegyüttes 
„perpatvar” elnevezésű ko-
reográfiája vezette fel. Az 
érdi Kőrösi iskolában próbá-
ló gyerekek bemutatóját kö-
vetően a Pittyendáré Zene-
kar adott nagy sikerű kon-
certet, amelyben közremű-
ködött a Magtár Néptánccso-
port. A zenekar táncháza 
után pedig DJ Szeder tartott 
nyárköszöntő retródiszkót.

QQ -h-Hatalmas érdeklődés övezte Hudák Mihály pincetúráit

Nagy sikere volt a városnéző dottó vonatnak
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